Foresight Completes Development of Commercial Version of its
Groundbreaking Automatic Calibration Software
The company submitted a patent application for calibration software for
vision sensors designed to allow flexible placement of sensors on a vehicle
while ensuring perception accuracy
Ness Ziona, Israel – September 2nd, 2020 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and
TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that it has
completed the development of a commercial version of its groundbreaking automatic
calibration software. In addition, the Company submitted a patent application to the U.S.
Patent and Trademark Office, pertaining to the Company’s innovations in the field of
automotive sensor calibration.
Continuous sensor calibration is essential for creating accurate stereoscopic 3D perception
required for safe and robust automotive stereo vision systems. Miscalibration occurs when
external factors change the position of the sensors with respect to each other. A
miscalibrated system may lead to inaccurate perception of the driving environment, affect
the decision-making mechanism of the vehicle and risk passenger lives. Foresight’s
revolutionary innovation allows for automatic calibration between vision systems that are
composed of multiple sensors, such as thermal infrared and visible-light cameras.
The Company’s groundbreaking software solution is designed to ensure that the sensors
remain calibrated regardless of their configuration or position on a car. This will allow
vehicle manufacturers flexible placement of sensors, whether on a rigid base or as separate
units, while ensuring accurate perception and improving the sensors’ detection capabilities.
“Completing development of the commercial version of our proprietary automatic
calibration software is an important milestone for the Company, and will allow us to offer
this software as a standalone product,” said Haim Siboni, Foresight’s CEO. “Our unique
solution is suitable for passenger vehicles, heavy machinery manufactures and Tier One
suppliers looking to enhance their stereoscopic vision systems.”
Foresight submitted two additional patent applications pertaining to multiple-sensor
camera systems. The first allows repetitive and robust calibration and optical testing for
vision systems composed of both visible light and thermal (infrared) cameras to ensure
sensor accuracy. In addition, it enables sensor fusion for all imaging systems along the

visible light long-wave infrared spectrum. The second patent application enables real time
assessment of the quality of information coming from each sensor set, allowing smart
sensor fusion capabilities and dramatically reducing the required computational resources
of the system.
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 realtime 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.
For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight
Automotive, visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto1 on Twitter, or join
Foresight Automotive on LinkedIn.
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 and benefit of its products,
offering software as a standalone product, and the suitability of the Company’s product for
passenger vehicles, heavy machinery manufactures and Tier One suppliers. 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.

In addition, Foresight cannot assure that any patent will issue as a result of a pending patent
application or, if issued, whether it will issue in a form that will be advantageous to
Foresight. 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 31, 2020, 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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תרגום נוחות  -הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית

פורסייט השלימה את פיתוח הגרסה המסחרית של תוכנת הכיול
האוטומטי פורצת הדרך שלה
החברה הגישה בקשה לרישום פטנט לתוכנת כיול עבור חיישני ראייה אשר נועדה
לאפשר מיקום גמיש של חיישנים על גבי כלי רכב תוך הקפדה על תפיסה מרחבית
מדויקת
נס ציונה ,ישראל 2 ,בספטמבר - 2020 ,חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ ,המתמחה בתחום מערכות
ראייה ממוחשבות לרכב ,שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב (סימול ,)FRSX :הודיעה היום כי השלימה
את פיתוח הגרסה המסחרית של תוכנת הכיול האוטומטית פורצת הדרך שלה .בנוסף ,החברה הגישה בקשה
לרישום פטנט למשרד הפטנטים וסימני המסחר בארה"ב ,המתייחסת לחידושים של החברה בתחום כיול חיישני
רכב.
כיול חיישנים רציף הינו חיוני ליצירת תפיסה מרחבית סטריאוסקופית תלת-ממדית מדויקת הנדרשת למערכות
ראייה סטריאוסקופיות בטוחות ויציבות לכלי רכב .שגיאת כיול מתרחשת כאשר גורמים חיצוניים משנים את מיקום
החיישנים ביחס אחד לשני .מערכת מכוילת באופן שגוי עלולה להוביל לתפיסה לא מדויקת של סביבת הנהיגה,
להשפיע על מנגנון קבלת ההחלטות של הרכב ולסכן את חיי הנוסעים .החדשנות המהפכנית של פורסייט מאפשרת
כיול אוטומטי בין מערכות ראייה המורכבות ממגוון חיישנים ,כגון מצלמות תרמיות (אינפרא אדום) ומצלמות אור-
נראה.
פתרון התוכנה פורץ הדרך של החברה נועד להבטיח שהחיישנים יישארו מכוילים ללא קשר לתצורתם או למיקומם
על גבי הרכב .דבר זה יאפשר ליצרני הרכב מיקום גמיש של חיישנים ,בין אם על בסיס קשיח ובין אם כיחידות
נפרדות ,תוך הקפדה על תפיסה מרחבית מדויקת ושיפור יכולות הגילוי של החיישנים.
"השלמת פיתוח הגרסה המסחרית של תוכנת הכיול האוטומטי הקניינית שלנו הינה אבן דרך חשובה עבור החברה,
ותאפשר לנו להציע תוכנה זו כמוצר נפרד" ,אמר חיים סיבוני ,מנכ"ל פורסייט" .הפתרון הייחודי שלנו מתאים לרכבים
פרטיים ,ליצרני כלי רכב כבדים ולספקי משנה ) (Tier Oneהמעוניינים לשפר את מערכות הראייה הסטריאוסקופיות
שלהם".
פורסייט הגישה שתי בקשות רישום פטנט נוספות המתייחסות למערכות מצלמות מרובות חיישנים .בקשת רישום
הפטנט הראשונה מאפשרת כיול חוזר ויציב ובדיקות אופטיות למערכות ראייה המורכבות הן ממצלמות אור-נראה
והן ממצלמות תרמיות (אינפרא אדום) על מנת להבטיח דיוק חיישנים .בנוסף ,מאפשרת מיזוג חיישנים לכל מערכות
ההדמיה לאורך הספקטרום של מצלמות אור-נראה ומצלמות אינפרא אדום ארוך טווח .בקשת רישום הפטנט
השנייה מאפשרת הערכה בזמן אמת של איכות המידע המגיע מכל מערכת חיישנים ,ומאפשרת יכולות מיזוג
חיישנים חכמות וצמצום משמעותי של משאבי החישוב הנדרשים של המערכת.

אודות פורסייט
פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (סימול בבורסת נאסד"ק ות"א ,)FRSX :שנוסדה בשנת  ,2015היא חברה
טכנולוגית בתחום התכנון ,הפיתוח והמסחור של מערכות חישה לתעשיית הרכב .באמצעות פורסייט אוטומוטיב
בע"מ ואיי-נט מובייל בע"מ ,חברות הבת אשר בבעלותה המלאה ,פורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "in-
 "line-of sightוהן יישומים סלולאריים "מעבר לטווח הראייה" .חיישן הראייה הממוחשבת של פורסייט הינו מערכת
מבוססת ארבע-מצלמות ,המשתמשת בניתוח וידאו תלת-מימדי ,אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה ,והיתוך
חיישנים .היישום הסלולארי של איי-נט מובייל הינו מערכת ) V2X (vehicle-to-everythingלמניעת תאונות דרכים
המבוססת על ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת המשתמשים.
מערכות החברה נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות ,תוך שיעור מזערי של התרעות
שווא ,ופונות לשווקי הרכבים החצי-אוטונומיים והאוטונומיים .החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה בתחום
בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות.
למידע נוסף אודות פורסייט וחברת הבת שלה ,פורסייט אוטומוטיב ,בקרו באתר החברה
 ,www.foresightauto.comעקבו אחרי  @ForesightAuto1בטוויטר ,או הצטרפו לעמוד החברה Foresight
 Automotiveבלינקדאין.

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