
 

Foresight Receives Notice of Allowance for First Patent 
Application from U.S. Patent and Trademark Office  

 

 The patent application was allowed for the company’s running vehicle 
alerting system. 

 
 

Ness Ziona, Israel – April 1, 2019 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that it has 

received a notice of allowance for its first patent application, number 16/078,489, for the 

company’s “running vehicle alerting system and method.” 

 

The patented technology involves a running vehicle alerting system which detects traffic 

lights or traffic signs. The system generates a collision avoiding alert signal when the 

distance to these lights or signs is shorter than a threshold safe braking distance in order 

to avoid endangering other vehicles and pedestrians. The alerting system is based on 

passive forwardly directed optical sensors, sophisticated analytics of images of traffic 

lights and signs along roads, and the location data of each vehicle, transmitted to a remote 

server using cellular communication. Alert signals about impending collisions are 

generated and transmitted from the server to each relevant vehicle driver’s smartphone. 

 

This patent supports a holistic technological solution which combines features of 

Foresight’s QuadSight™ automotive vision system with Eye-Net Mobile’s cellular-based 

V2X accident prevention solution. The patent will allow Foresight to use its stereoscopic 

camera-based object detection capabilities to provide collision alerts through the Eye-

Net™ application, in order to reduce the likelihood of accidents and injuries. 

 

“We are very excited about this notice of allowance for patent application, the first of a 

family of patent applications relating to our core technology,” said Haim Siboni, CEO of 

Foresight. “This important asset strengthens our intellectual property and further 

validates Foresight’s breakthrough technology, developing advanced vision systems for 

the automotive industry.”  

 

About QuadSight™ 

QuadSight™, Foresight’s four-camera vision system, offers exceptional obstacle detection 

for semi-autonomous and autonomous vehicle safety. Through sensor fusion, QuadSight™ 

leverages reflected light from visible-light cameras with thermal energy captured by long-

wave infrared cameras for robust, accurate object detection of any shape, form or 



 

material, in all weather and lighting conditions - including complete darkness, rain, haze, 

fog and glare. By adapting field-proven security technology that has been deployed for 

almost two decades, QuadSight™ offers autonomous vehicles perception capabilities 

beyond those of human eyes and reduces the likelihood of accidents and injuries. 

 

About Eye-Net™ 

Eye-Net™ is a V2X (vehicle-to-everything) cellular-based accident prevention solution, 

designed to provide real-time pre-collision alerts to vehicles and vulnerable road users 

(pedestrians, cyclists, scooter drivers) by using smartphones and relying on existing 

cellular networks. Designed to provide a complementary layer of protection beyond 

traditional Advanced Driver Assistance Systems, the Eye-Net™ solution extends protection 

to road users who are not in direct line of sight, and not covered by other alerting systems 

and sensors. 

 

About Foresight  
Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX), founded in 2015, is a 

technology company engaged in the design, development and commercialization of 

stereo/quad-camera vision systems for the automotive industry. Foresight’s vision 

systems are based on 3D video analysis, advanced algorithms for image processing, and 

sensor fusion. The company, through its wholly owned subsidiary Foresight Automotive 

Ltd., develops advanced systems for accident prevention which are designed to provide 

real-time information about the vehicle's surroundings while in motion. The systems are 

designed to improve driving safety by enabling highly accurate and reliable threat 

detection while ensuring the lowest rates of false alerts. The company’s systems are 

targeting the semi-autonomous and autonomous vehicle markets. The company predicts 

that its systems will revolutionize automotive safety by providing an automotive-grade, 

cost-effective platform and advanced technology. 

 

Forward-Looking Statements  

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the "safe 

harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other 

Federal securities laws. Words such as "expects," "anticipates," "intends," "plans," 

"believes," "seeks," "estimates" and similar expressions or variations of such words are 

intended to identify forward-looking statements. For example, Foresight is using forward-

looking statements in this press release when it discusses the potential of its products, the 

strength of its intellectual property and the issuance of patents. Because such statements 

deal with future events and are based on Foresight’s current expectations, they are subject 



 

to various risks and uncertainties, and actual results, performance or achievements of 

Foresight could differ materially from those described in or implied by the statements in 

this press release. 

The forward-looking statements contained or implied in this press release are subject to 

other risks and uncertainties, including those discussed under the heading "Risk Factors" 

in Foresight's annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange 

Commission ("SEC") on March 20, 2019, and in any subsequent filings with the SEC. 

Except as otherwise required by law, Foresight undertakes no obligation to publicly 

release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or 

circumstances after the date hereof or to reflect the occurrence of unanticipated events. 

References and links to websites have been provided as a convenience, and the 

information contained on such websites is not incorporated by reference into this press 

release. Foresight is not responsible for the contents of third party websites.  
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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות  
 

בקשת ל האמריקאיהמסחר  משרד הפטנטים וסימנימאישור רישום  קיבלהפורסייט 
 שלה הראשונה הפטנט

 
 .לרכב בתנועההחברה תרעה של עבור מערכת הה תקבלהפטנט הה הבקשה לאישור רישום

 

 בתחום מערכות ראייההמתמחה , אוטונומס הולדינגס בע"מ פורסייטחברת  - 2019, באפריל 1, ציונה, ישראלנס 

קבלת על  היום הודיעה(, FRSXת נאסד"ק ותל אביב )סימול: ו, שמניותיה נסחרות בבורסלרכב ממוחשבות

, עבור "מערכת ההתרעה של החברה לרכב 16/078,489 בקשת הפטנט הראשונה שלה, מספרלרישום אישור 

 ".בתנועה

המערכת  רמזורים או תמרורים. גלהאשר מ לרכב בתנועה העהתרמערכת  המוגנת בפטנט כוללתהטכנולוגיה 

 ,בלימה בטוחסף ממרחק קצר יותר או מהתמרור  מהרמזורכאשר המרחק רעה למניעת התנגשות הת מייצרת

פאסיביים מבוססת על חיישנים אופטיים ה עההתרמערכת  כלי רכב אחרים והולכי רגל.לעל מנת למנוע סכנה 

, ונתוני המיקום של כל כלי רכב, לצדי הדרך תמרוריםשל תמונות רמזורים ו םמכוונים קדימה, ניתוח מתוחכה

נוצרים  קרבותהתנגשויות  אודותה עתרהאותות ה. המועברים לשרת מרוחק באמצעות תקשורת סלולרית

 ונטי.ומועברים מהשרת לכל טלפון חכם של נהג רלו

הראייה הממוחשבת לרכב מערכת , ™QuadSight המשלב תכונות של כוללפטנט זה תומך בפתרון טכנולוגי 

הפטנט יאפשר  .המבוסס על תקשורת סלולרית נט מובייל-של איילמניעת תאונות  V2Xפתרון עם  ,פורסייטשל 

על מנת לספק שלה, סטריאוסקופית המצלמה ההאובייקטים מבוססות  גילוילהשתמש ביכולות  פורסייטל

 .גיעותולפדרכים לתאונות  להפחית את הסיכון בכדי ,™Eye-Net אפליקצייתת על התנגשות באמצעות עוהתר

 יםפטנטלאישור רישום בקשות  ממשפחת נההראשו, הזאתהפטנט הרישום לבקשת "אנו שמחים מאוד על אישור 

," אמר חיים סבוני, מנכ"ל פורסייט. "נכס חשוב זה מחזק את הקניין הרוחני טכנולוגיית הליבה שלנול יםהקשור

מתקדמות  פיתוח מערכות ראייה ממוחשבות, באת הטכנולוגיה פורצת הדרך של פורסייטעוד יותר ומאשר  שלנו

 לתעשיית הרכב."

 TMQuadSightאודות מערכת 

QuadSight™מציעה יכולות גילוי יוצאות מבוססת ארבע מצלמות של פורסייט,  הממוחשבתערכת הראייה , מ

משלבת  ™QuadSightבאמצעות היתוך חיישנים, מערכת יים. אוטונומים ואוטונומי-חצי יםרכבבטיחות דופן ל

טווח ומאפשרת -אדום ארוך-אור המוחזר ממצלמות אור נראה עם אנרגיה תרמית המתקבלת ממצלמות אינפרא

חשיכה מוחלטת, גשם, ערפל בלרבות  - מכשולים מכל צורה וחומר, בכל תנאי תאורה ומזג אוויר דויק שלמ גילוי

המבוססת על טכנולוגיה ביטחונית מוכחת ורבת שנים, מציעה לרכבים אוטונומיים   ™QuadSightמערכת וסנוור.

 לתאונות דרכים ופגיעות.יכולות ראייה מעבר לאלה של העין האנושית ומפחיתה את הסיכון 

 Net-Eye™אודות 

Eye-Net™  מערכת הינהV2X (vehicle-to-everything) על תקשורת סלולרית, למניעת תאונות  תהמבוסס

לרכבים ומשתמשי דרך )הולכי רגל, רוכבי אופניים, נועדה לספק התרעות בפני התנגשויות בזמן אמת ה דרכים

-Eyeבאמצעות שימוש בטלפונים סלולריים חכמים וברשתות סלולריות קיימות. הפתרון של  רוכבי קורקינט(

Net™  ומספק הגנה לנהג הקיימות כיוםלספק שכבת הגנה משלימה מעבר למערכות סיוע מתקדמות נועד ,

 ה וחיישנים אחרים.עעל ידי מערכות התר מוגניםבקו ראייה ישיר, ולא  למשתמשי דרך שאינם



 

 סייטאודות פור

, היא חברה 2015(, שנוסדה בשנת FRSXפורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ )סימול בבורסת נאסד"ק ות"א: 

העושות  שימוש לתעשיית הרכב טכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות ראייה ממוחשבות 

אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה והיתוך מבוססות על ניתוח וידאו בתלת מימד, ו בשתיים או ארבע מצלמות

חיישנים. החברה, באמצעות פורסייט אוטומוטיב בע"מ, חברת הבת בבעלותה המלאה, מפתחת מערכות 

מתקדמות למניעת תאונות דרכים, אשר נועדו לספק מידע מהיר ובזמן אמת על סביבת הרכב בעת הנסיעה. 

לוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי של התרעות המערכות נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גי

כי מערכותיה יחוללו  צופהאוטונומיים והאוטונומיים. החברה -הרכבים החציוקי שווא. מערכות החברה פונות לשו

 מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות. 

 מידע צופה פני עתיד

צופה פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי. לפרטים נוספים, ראה נוסח הדיווח המחייב פרסום זה כולל מידע 

 באנגלית להלן.

 

 :פרטי קשר

 עדי ומיכל קשרי משקיעים

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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