SENSIBLE 4 JA E-SHOCK KEHITTÄVÄT YHDESSÄ EUROOPPALAISTA AUTONOMISEN AJAMISEN TEKNOLOGIAA 

Helsinki 29.4.2021 Sensible 4 toimittaa täyden autonomisen ajamisen ohjelmiston, tietokoneen ja vaadittavat anturit e-Shockille, joka on osa italialaista yrityskiihdyttämö e-Noviaa. Sensible 4:n toimittamaa teknologiaa käytetään uudessa, modulaarisessa Rob.Y -ajoneuvoalustassa. Yhdessä yhtiöt kehittävät eurooppalaista itsestään ajavien ajoneuvojen toimialaa ja tuovat uusia ratkaisuja markkinoilla.

Suomalaisen Sensible 4:n jokasään autonomisen ajamisen ohjelmistoa tullaan käyttämään E-Shockin Rob.Y:ssä, joka on joustava, sähkökäyttöinen ajoneuvoalusta. Tämä suomalais-italialainen yhteistyö mahdollistaa ajoneuvovalmistajille ja alihankintaketjulle ratkaisun, joka vähentää tuotekehitysaikaa ja -kustannusta.

“E-Shock on hyvä esimerkki johtavasta eurooppalaisesta teknologiayhtiöstä joka mahdollistaa tulevaisuuden liikkumismuotoja. On hienoa että meidän autonomisen ajamisen ohjelmistomme liitetään osaksi sitä”, sanoo Harri Santamala, Sensible 4:n toimitusjohtaja.

E-Shock tarjoaa ensiluokkaisen ja joustavan integroidun mekatroniikkaratkaisun ajoneuvolle. Se mahdollistaa hallinnan, turvallisen toiminnan ja robotisaation. Sensible 4 kehittää tehokasta ja laitteistovaatimuksiltaan matalaa itsestään ajavan ajoneuvon ohjelmistoa, joka toimii kaikissa sääoloissa, kuten lumi- tai vesisateessa. 

E-Shockin Rob.Y on suunniteltu lähtökohtaisesti automatisoitavaksi. Rob.Y-alusta yhdistettynä Sensible 4:n autonomisen ajamisen ohjelmistoon luo Euroopan johtavan itseajavan sähköisen ajoneuvoalustan, jota voidaan käyttää perustana loppuasiakkaiden tuotteissa.

Ensimmäiset kalibraatiot, pilottitestit ja ensimmäinen täysin autonominen matkustajaliikennepalvelu on tarkoitus toteuttaa kesällä JRC:n eli European Commission Joint Research Renterin testikampuksella Isprassa.

E-Shock -projektin www-sivu: https://www.e-shock.it/" https://www.e-shock.it/


LISÄTIETOA

Sensible 4 on suomalainen itseajavien autojen ohjelmistoa kehittävä teknologiayhtiö. Yrityksen ainutlaatuinen teknologia yhdistää useiden sensorien tuottamaa informaatiota ohjelmistoon tavalla, joka mahdollistaa ajoneuvojen toiminnan erilaisissa sääolosuhteissa, myös lumisateessa ja sumussa. Ainutlaatuinen ratkaisu on integroitavissa kaikkiin vähintään nelipyöräisiin ajoneuvoihin. Vuonna 2022, Sensible 4 julkaisee ensimmäisen kaupallisen, kaikissa sääolosuhteissa toimivan itsestään ajavien ajoneuvojen ohjelmistotuotteen, Dawnin. Dawn on SAE Level 4 -tuote, joka on suunnattu viimeisten kilometrien sukkulabusseihin.

Sensible 4:n perustajajäsenet ovat kehittäneet autonomisen ajamisen teknologiaa 80-luvulta lähtien. Yritys keräsi alkuvuonna 2020 kuusi miljoonaa euroa A-kierroksen rahoitusta japanilaisilta sijoittajilta ja sen teknologia on voittanut useita palkintoja, kuten Dubai World Challenge for Self-Driving Transport 2019 -kilpailun sekä vuonna 2020 TEK:n Suomalainen insinöörityö -palkinnon.

Sensible4.fi

E-Shock on e-Novia-konsernin yritys, joka tarjoaa parhaat ja joustavimmat integroidut mekatroniset ratkaisut ajoneuvojen suorituskyvyn hallintaan, turvallisuuteen ja robotisointiin. E-Shock voi vähentää ajoneuvon kehitysaikaa ja kustannuksia esivalidoidulla ajoneuvon liikkeenohjausohjelmistolla, joka on integroitu autonomisiin ajo-ratkaisuihin, antureihin, alustaan ja muihin laitteistoratkaisuihin. E-Shock on vuosien saatossa osoittanut olevansa liikkuvuusinnovaatioiden kärkikastia. 
E-Shock-tuotevalikoima: 
• Älykkäät anturit ja ohjausyksiköt, jotka hallitsevat ja hallitsevat älykkäästi ajoneuvojen dynamiikkaa kaikissa olosuhteissa, lisäävät käyttäjien turvallisuutta ja parantavat ajoneuvojen suorituskykyä (moottoripyörät, mönkijät, traktorit, työajoneuvot, kaupalliset ja henkilöautot).
• Dynamic Cortex, joukko mekatronisia ja ohjelmistoratkaisuja, jotka toimivat älykkäiden ajoneuvotoimilaitteiden kanssa sekä tukevat robotisointia ja mahdollistavat integroinnin autonomisten ajosovellusten kanssa.
• Dyn.Cortexiin perustuva Rob.Y on kattavin robottialusta ajoneuvoille, jotka on suunniteltu ammattikäyttöön ja edistyneisiin liikkumisratkaisuihin. Rob.Y on ensimmäinen digitaalinen kehys, joka antaa käyttäjälle parhaan mahdollisen kokemuksen korkeimpien käytettävissä olevien standardien mukaisesti. Se on ihanteellinen alusta uusien robottien ja itsenäisten ajoneuvojen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Lisää tietoa englanniksi
Itseajavien ajoneuvojen ohjelmisto Dawn tulee markkinoille vuonna 2022:
https://sensible4.fi/2020/11/26/press-release-worlds-first-commercial-driverless-shuttle-bus-software/
Sensible 4 on kasvanut korona aikana kansainväliseksi peluriksi:
https://sensible4.fi/2020/10/29/sensible-4s-huge-growth-from-a-two-dozen-employee-garage-company-to-an-international-player/

Kuvat
Kuvat median käyttöön voi ladata Dropboxista: 
https://www.dropbox.com/sh/kjsr0ag5lpjnis2/AABYJqUVgfXjY6FeTqf8wAY6a?dl=0" https://www.dropbox.com/sh/kjsr0ag5lpjnis2/AABYJqUVgfXjY6FeTqf8wAY6a?dl=0

