
 

 

Foresight Enters Autonomous Drone Market with POC Project 
 

Wonder Robotics will evaluate Foresight's stereoscopic abilities for its 

autonomous drone technology  
 

Ness Ziona, Israel – August 16, 2021 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

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

Robotics Ltd., a start-up company engaged in the design and development of drone 

autonomy systems, has started a proof of concept (POC) project and the evaluation of 

Foresight’s QuadSight® vision system. Wonder Robotics will test Foresight’s thermal 

stereoscopic detection abilities for use in vertical take-off and landing (VTOL) drones to 

improve their autonomous flight, navigation and landing capabilities. In addition, Wonder 

Robotics will use Foresight’s automatic calibration solution to ensure that the stereo 

cameras remain calibrated despite the drone’s vibrations. Following successful completion 

of the POC project, the parties will consider integrating Foresight's technology into Wonder 

Robotics products. 

 

Wonder Robotics products use a 3D sensor and proprietary algorithms to provide drones 

with 360-degree situational awareness, including during their descent and landing, 

verifying that the landing site is clear of obstacles, including low-profile obstacles, such as 

cables, and even dynamic moving obstacles, like people or animals. Foresight’s advanced 

thermal stereoscopic technology generates a high-resolution depth map which provides 

accurate information on the drone’s surroundings, including the location and distance of 

any object in the field of view. In addition, Foresight’s unique automatic calibration solution 

has proven to be the key for incorporating long-range stereo cameras on drones, ensuring 

that the cameras remain calibrated while withstanding the drone’s vibrations. This 

eliminates the need for heavy and rigid mechanical interfaces and meets the desired low 

weight requirements for VTOL drones. 

 

“This POC project with Wonder Robotics opens a new market for Foresight. Our advanced 

technologies are designed to fit various industries that are using stereo camera systems and 

can be readily applied to different markets, such as autonomous drones,” said Haim Siboni, 

CEO of Foresight. 

 

“We have been looking closely at the automotive industry and the accelerated 

advancements in sensor technology supported by the increased demand for autonomous 

capabilities,” stated Idan Shimon, Co-Founder & CEO of Wonder Robotics. “The commercial 



 

 

drones revolution is moving just as fast now, and we believe that Foresight’s solution is 

perfectly suited for the rigorous demands of the drone market thanks to its performance on 

one hand and its minimal size and weight on the other hand, which are more significant to 

drones than any other mobility sector.” 

 

According to April 2021 research by Research and Markets, vertical take-off and landing 

unmanned aerial vehicle (VTOL UAV) market size was estimated at $4.4 billion in the year 

2020 and is projected to reach $15.6 billion by 2027, growing at a compound annual growth 

rate (CAGR) of 19.6% over the analyzed period 2020-2027. The VTOL UAV market in the 

United States is estimated at $1.3 billion in the year 2020 and the Chinese VTOL UAV market 

is forecast to reach a projected market size of $2.7 billion by the year 2027. 

 

About Wonder Robotics 

Wonder Robotics develops intelligent and robust artificial intelligence (AI) layers for 

autonomous and safe flights for both commercial and military drones. 

Wonder Robotics realized that a drone’s complex and diversified vision requirements 

cannot be satisfied by 2D or 3D vision capture alone. The company’s computer vision 

technology is modeled after and inspired by a human vision-based replica. This replica 

uniquely combines short-range 3D depth perception with a long-range 2D vision for 

dramatically improved perspective, classification, shading, texture, and motion cues. 

For more information about Wonder Robotics Ltd, visit www.wonderbotics.com or join 

Wonder Robotics on LinkedIn. 

 

About Foresight  

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX) is a technology company 

developing smart multi-spectral vision software solutions and cellular-based applications. 

Through the Company’s wholly owned subsidiaries, Foresight Automotive Ltd. and Eye-Net 

Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-sight” vision systems and “beyond-line-of-

sight” accident-prevention solutions.  

Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration, sensor fusion and 

dense 3D point cloud that can be applied to diverse markets such as automotive, defense, 

autonomous vehicles and heavy industrial equipment. Eye-Net Mobile’s cellular-based 

solution suite provides real-time pre-collision alerts to enhance road safety and situational 

awareness for all road users in the urban mobility environment by incorporating cutting-

edge AI technology and advanced analytics. 

http://www.wonderbotics.com/
https://www.linkedin.com/company/wonder-robotics-ltd/


 

 

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 that Foresight enters the autonomous 

drone market with the POC project, when it is stated that Foresight’s solution is perfectly 

suited for the rigorous demands of the drone market, that Wonder Robotics will test 

Foresight’s thermal stereoscopic detection abilities to be used by VTOL drones and use 

Foresight’s automatic calibration solution, that the parties will consider integrating 

Foresight's technology in Wonder Robotics products, that VTOL UAV market size is 

projected to reach $15.6 billion by 2027, and that and the Chinese VTOL UAV market is 

forecast to reach a projected market size of $2.7 billion by the year 2027. 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 30, 2021, 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.  

 

Investor Relations Contact:  

Miri Segal-Scharia  

about:blank
https://twitter.com/ForesightAuto1
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/


 

 

CEO 

MS-IR LLC  

msegal@ms-ir.com 

917-607-8654   
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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  - תרגום נוחות  

 POCהאוטונומיים עם פרויקט  הרחפניםנכנסת לשוק פורסייט 

Wonder Robotics הרחפן טכנולוגיית שימוש ב את היכולות הסטריאוסקופיות של פורסייט ל בחן ת  
 האוטונומי שלה

  בתחום מערכות ראייה המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  פורסייט חברת    -  2021באוגוסט,    16נס ציונה, ישראל,  

שמנילרכב   ממוחשבות  בבורס ,  נסחרות  )סימול:  וותיה  אביב  ותל  נאסד"ק  חברת    היום   הודיעה (,  FRSXת  כי 

Wonder Robotics Ltd.  החלה  לרחפנים   ות מערכות אוטונומי  העוסקת בתכנון ופיתוח של   אפ -סטארט , חברת ,

 Wonder   של פורסייט.   ®QuadSight  הממוחשבת  ערכת הראייהבחינת מ( וPOC)  הוכחת היתכנות  פרויקטב

Robotics  ה  חןתב יכולות  לשימוש   ותהתרמי  קופיותסטריאוס הגילוי  את  פורסייט  מאויב  של  בלתי  טיס  שים  כלי 

)  ים ונוחת   ים ממריא )כטב"מ(   מנת (  VTOL dronesאנכית  והנחיתה    על  הניווט  הטיסה,  יכולות  את  לשפר 

להבטיח    Wonder Roboticsבנוסף,   האוטונומיות שלהם.  כדי  פורסייט  האוטומטי של  הכיול  בפתרון  תשתמש 

הצדדים ישקלו    , סיום מוצלח של הפרויקט הרחפן.  לאחר  של    תנודות שמצלמות הסטריאו יישארו מכוילות למרות ה

 .Wonder Roboticsפורסייט במוצרי לשלב את הטכנולוגיה של 

מודעות    לרחפניםממדי ואלגוריתמים קנייניים כדי לספק  - משתמשים בחיישן תלת   Wonder Robotics  ם של מוצריה

כי אתר הנחיתה נקי ממכשולים,    על מנת לוודא, לרבות במהלך הירידה והנחיתה שלהם,  מעלות  360של    סביבתית

כג נמוך,  פרופיל  בעלי  מכשולים  ואפילו  כולל  כבלים,  חיים.  כגון   בתנועה   ים דינמי מכשולים  ון  בעלי  או    אנשים 

גבוהה המספקת   עומק ברזולוציה  הטכנולוגיה הסטריאוסקופית התרמית המתקדמת של פורסייט מייצרת מפת 

סביבת   על  מדויק  הראייה.  לרבות,  הרחפןמידע  בשדה  אובייקט  כל  והמרחק של  הכיול    המיקום  פתרון  בנוסף, 

על מנת  ,  רחפניםמצלמות סטריאו לטווח ארוך על    גורם מרכזי בשילוב התברר כהאוטומטי הייחודי של פורסייט  

את הצורך בממשקים מכניים    בטלמ  פתרון זה  . הרחפןשהמצלמות יישארו מכוילות תוך עמידה בתנודות    לוודא 

 .אנכית יםונוחת  יםממריא  יםכטב"מוקשיחים ועונה לדרישות המשקל הנמוך הרצוי עבור  כבדים 

הטכנולוגיות המתקדמות שלנו    בפני פורסייט. פותח שוק חדש    Wonder Roboticsהזה עם    POC-"פרויקט ה

במערכות   המשתמשות  שונות  לתעשיות  להתאים  על  נועדו  ליישום  המבוססות  וניתנות  סטריאו  מיידי  מצלמות 

 . ," אמר חיים סיבוני, מנכ"ל פורסייטאוטונומיים   רחפנים בשווקים שונים, כגון 

ם הנתמכת על ידי הביקוש המוגבר  בחנו מקרוב את תעשיית הרכב ואת ההתקדמות המואצת בטכנולוגיית החיישני"

אוטונומיות, ומנכ"ל    אמר"  ליכולות  מייסד  שמעון,  המסחריים    הרחפנים"מהפכת  .  Wonder Roboticsעידן 

ר עכשיו, ואנו מאמינים כי הפתרון של פורסייט מתאים באופן מושלם לדרישות הקפדניות של  י מה  מתקדמת בקצב 

יותר    ים לרחפנים משמעותי  אשר הינםדל והמשקל המינימליים מאידך,  הודות לביצועיו מצד אחד והגו   הרחפניםשוק  

 ". כל תחום ניידות אחרמאשר ל

טיס  הכלי  גודל שוק  ,  Research and Marketsשנערך על ידי חברת המחקר    2021אפריל    מחודש על פי מחקר  

  2020מיליארד דולר בשנת    4.4-בכ   ( מוערך (VTOL UAVאנכית    ים ונוחת  יםממריאשים )כטב"מ( הבלתי מאויה

  . 2027עד    2020משנת    19.6%של    ממוצעת צמיחה שנתית  עם  ,  2027  שנת  מיליארד דולר עד   15.6-וצפוי להגיע ל 

גודל  ו 2020מיליארד דולר בשנת    1.3-בארצות הברית מוערך בכ  אנכית   ים ונוחת  יםממריא גודל שוק הכטב"מים ה

 . 2027מיליארד דולר עד שנת  2.7-בסין צפוי להגיע ל  הזשוק 

  



 

 

 Wonder Roboticsאודות 

Wonder Robotics    מסחריים    לרחפנים לטיסות אוטונומיות ובטיחותיות    יציבותמלאכותית  בינה  מפתחת שכבות

 וצבאיים כאחד. 

Wonder Robotics   על    רחפנים שלא ניתן לספק את דרישות הראייה המורכבות והמגוונות של    הגיעה למסקנה

של החברה מעוצבת בהשראת העתק    הראייה הממוחשבת ממדית בלבד. טכנולוגיית  - ממדית או תלת  -ידי ראייה דו  

- חודי תפיסת עומק תלת מימדית לטווח קצר עם ראייה דואדם. העתק זה משלב באופן ייבני  המבוסס על ראיית  

 הצללה ורמזי תנועה.  ,בסיווג פרספקטיבה של מרקם  משמעותי ביותרלשיפור ממדית לטווח ארוך  

או הצטרפו לעמוד    www.wonderbotics.com, בקרו באתר החברה  Wonder Roboticsלמידע נוסף אודות  

 . בלינקדאין Wonder Roboticsהחברה  

 

 פורסייט  אודות 

הולדינגס  אוטונומס  ות"א:    פורסייט  נאסד"ק  בבורסת  )סימול  טכנולוגית  FRSXבע"מ  חברה  היא  המפתחת  ( 

תוכנה   מולטיפתרונות  ממוחשבת  מבוססי    ספקטרלית -לראייה  באמצעות  ויישומים  סלולרית.  פורסייט  תקשורת 

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה, פורסייט מפתחת מערכות ראייה  -ואיי  אוטומוטיב בע"מ

 " וכן פתרונות למניעת תאונות דרכים "מעבר לטווח הראייה".  in-line-of sight" ממוחשבת 

- תלת  ותחיישנים וענן נקוד   היתוךכוללים מודולים של כיול אוטומטי,  פתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט  

ים וציוד תעשייתי  כלי רכב אוטונומי   השוק הבטחוני, רכב,  שוק ה בשווקים שונים כגון    , הניתנים ליישום ממדי צפוף 

על מנת  בזמן אמת    אודות התנגשות קרובהת  עומספקת התר  נט מובייל -אייחבילת הפתרונות הסלולרית של    כבד. 

ות  על ידי שילוב טכנולוגי   במרחב העירוניכל משתמשי הדרך  הסביבתית של    מודעות הלשפר את הבטיחות בדרכים ו 

 . נתונים  וניתוח  מתקדמות של בינה מלאכותית

החברה   באתר  בקרו  אוטומוטיב,  פורסייט  שלה,  הבת  וחברת  פורסייט  אודות  נוסף  למידע 

www.foresightauto.com  עקבו אחרי ,@ForesightAuto1  או הצטרפו לעמוד החברה  בטוויטר ,Foresight 

Automotive  בלינקדאין . 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 באנגלית להלן. 

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 

 

http://www.wonderbotics.com/
https://www.linkedin.com/company/wonder-robotics-ltd/
http://www.foresightauto.com/
https://twitter.com/ForesightAuto1/
https://www.linkedin.com/company/10469458/
https://www.linkedin.com/company/10469458/
mailto:michal@efraty.com

