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Sensible 4 julkaisee itsestään ajavien ajoneuvojen ohjelmistoalusta DAWNin™ ja esittelee uuden sijoittajan, Metaplanetin

9.8.2022, Suomi Sensible 4 julkaisee ensimmäisen itsestään ajavan ajoneuvon ohjelmistoalustansa, DAWNin™. Ohjelmistotuotteen teknologia mahdollistaa itseajavuuden eri sääolosuhteissa, ilman kaistamerkintöjä ja se nojaa vuosikymmenten ulkorobotiikkatutkimukseen. Kansainvälinen, Espoossa pääkonttoria pitävä yhtiö on lisäksi kasvattanut A-kierroksen rahoituksensa yhteensä 16,7 miljoonaan euroon.

Suomalainen itseajavien ajoneuvojen teknologiayhtiö Sensible 4 julkaisee ensimmäisen itsestään ajavien ajoneuvojen ohjelmistoalustan, DAWNin™. Perusteellisten simulointien ja yleisillä teillä toteutettujen testien jälkeen DAWN™ on nyt valmis OEM-asiakkaille, tulevien SAE Level 4 -automaatiotasolla toimivien ajoneuvojen tuotekehitysprojekteja varten. Sensible 4 tähtää DAWN™-ohjelmistoalustalla sarjatuotettuihin ajoneuvoihin vuodesta 2024 alkaen. 

Jokasään automatisoitua toimintakykyä, myös ilman näkyviä kaistaviivoja

Itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoalusta DAWNilla™ on ainutlaatuinen kyky operoida kaikissa sääolosuhteissa ilman näkyviä kaistamerkintöjä, mikä mahdollistaa itsestään ajavien ajoneuvojen käytön alueilla ja olosuhteissa, joita vielä aiemmin pidettiin mahdottomina.

“Kyky ajaa aiempaa vaikeammissa olosuhteissa ja haastavammilla alueilla pohjautuu DAWNin™ suorituskykyihin. Se pystyy operoimaan kaikissa sääolosuhteissa, myös pimeässä ilman tien kaistamerkintöjä sekä muuttuvissa ympäristöissä”, kertoo Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamala. 

Hän lisää: “DAWN™ on nyt valmis OEM-ajoneuvovalmistajille tulevien tuotteiden tuotantolinjojen suunnittelua varten. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme aktiivisesti ratkaista tulevaisuuden liikkumishaasteita, kuten kuljettajapulaa jo tänään, samalla kun kehitämme kestäviä ratkaisuja.”

Yksi ohjelmistoalusta kolmeen käyttötarkoitukseen

DAWN™ on SAE tason 4 itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoalusta, joka tarjoaa kolme ratkaisua yhdessä: Se mahdollistaa viimeisen kilometrin matkustajaliikennöinnin ja tavaratoimitukset, sekä itseajavuuden teollisuuden tarpeisiin. DAWN™ pohjautuu perusteelliseen tutkimustyöhön ja kokemukseen ja se tähtää autoalan turvallisuus- ja laatustandardien täyttämiseen. 

Ajoneuvo SAE tason 4 itseajavalla ohjelmistolla ja antureilla pystyy operoimaan rajoitetussa ympäristössä ja olosuhteissa ilman ihmisen avustusta. Ajoneuvoa voidaan myös ohjailla etäyhteyden välityksellä. DAWN™ on järjestelmäagnostinen, eli se soveltuu erilaisille ajoneuvoille ja antureille. Yksi DAWN™ -ohjelmistoalustan keskeinen ominaisuus on etähallinta, jossa ihmisoperaattori voi hallita useita ajoneuvoja yhtäaikaisesti. Etähallinta on kaupallisesti kestävän toiminnan perusta.

DAWN™ on tällä hetkellä käytössä Bodø:ssä, Norjassa, jossa Sensible 4 osallistuu maailman ensimmäiseen pitkäaikaiseen itseajavien ajoneuvojen pilottiprojektiin napapiirin pohjoispuolella.

Metaplanet VC – Pääomasijoittaja huomionarvoisella historialla

Sensible 4 on myös jatkanut rahoituksen keräämistä, nyt A-kierroksen rahoitus on  noussut yhteensä 16,7 miljoonaan euroon. Tuorein sijoituskierros oli japanilaisen NordicNinja VC:n johtama ja uutena sijoittajana mukaan tulee Metaplanet VC, yhdessä yksityisten sijoittajien ja Sensible 4:n työntekijöiden kanssa. Metaplanetin omistaa Skypen perustajana tunnettu Jaan Tallinn. Metaplanet sijoittaa huipputeknologian yrityksiin, joilla on halu muokata maailmaa paremmaksi. 

“Olemme ylpeitä voidessamme yhdistää voimat Sensible 4:n kanssa, yhtiön, joka muovaa kuljetusliiketoiminnan tulevaisuutta. Sensible 4:n DAWN™-tuote ei vain osoita, kuinka lähellä olemme itseajavan teknologian tuomia etuja, vaan sen kyky toimia kaikissa sääolosuhteissa, määrittelee ennennäkemättömän tason koko toimialalle. Uskomme, että itseajavien ajoneuvojen teknologialla on suuri rooli kuljetustoimialan haasteiden, kuten kuljettajapulan ratkaisussa. Olemme innoissamme nähdessämme kumppanuusvisiomme toteutuvan Sensible 4:n kanssa”, kertoo Rauno Miljand, Managing Partner, Metaplanetista.

“Metaplanetin vahva sijoitushistoria, Sensible 4:n kansainvälinen kasvu erityisesti Euroopassa ja Japanissa sekä DAWN™-ohjelmistoalusta mahdollistavat itseajavuuden OEM-asiakkaidemme tulevaisuuden tuotannossa. Itseajavien ajoneuvojen edut alkavat vähitellen toteutua”, Santamala kommentoi uutta sijoitusta.

Lisätietoa

Sensible 4 Oy on suomalainen itseajavien autojen ohjelmistoa kehittävä teknologiayhtiö, joka on keskittynyt SAE 4 -tason autonomiaan. Yrityksen ainutlaatuinen teknologia yhdistää useiden sensorien tuottamaa informaatiota ohjelmistoon tavalla, joka mahdollistaa ajoneuvojen toiminnan erilaisissa sääolosuhteissa, myös lumisateessa ja sumussa.

Sensible 4:n historia itsejavien ajoneuvojen kehityksessä ulottuu aina 80-luvulle saakka. 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.
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Metaplanet on varhaisen vaiheen sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota pitkäjänteistä pääomaa tavoiteorientoituneille huipputeknologian startupeille. 
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