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Градината на Немо избра Xcelerator на Siemens 

 PLANO, TX, 8 април 2022 г. – Siemens Digital Industries обяви, че 
Nemo's Garden, стартираща компания, фокусирана върху устойчивото подводно 
отглеждане на култури, е внедрила портфолиото на Siemens Xcelerator от софтуер, за 
да съкрати своите иновационни цикли и да се придвижи по-бързо към 
индустриализация в пълен мащаб. 

 

Използвайки Xcelerator на Siemens и дигитален близнак, екипът на Nemo's Garden е в 
състояние да тества концепции без необходимост от физическо тестване, което 

позволява бърза итерация на дизайна. 

Nemo's Garden е основана през 2021 г. от Серджо Гамберини, президент на 
италианския производител на оборудване за гмуркане, Ocean Reef Group, и неговия 
син Лука Гамберини. Техният екип от инженери, водолази и учени работи, за да докаже 
жизнеспособността на отглеждането на билки, плодове и зеленчуци под 
вода. Ключовата иновация на Nemo's Garden, суб-аква биосферата е уникален тип 
подводна оранжерия, способна да използва положителните фактори на околната 
среда на океана – стабилност на температурата, генериране на изпарена вода, 
абсорбция на CO2, изобилие от кислород и присъща защита от вредители – за 
създаване на среда, идеална за отглеждане на култури. 

Екипът не само е отгледал успешно различни култури от прототипните си биосфери, 
но също така е открил, че растенията, отглеждани в тази среда, са хранително по-
богати от тези, отглеждани традиционно. Следващото голямо препятствие при 
постигането на целта им беше да превърнат този прототип в решение, което може да 
бъде разгърнато в световен мащаб; те обаче не искаха да чакат още 10 години, за да 
се случи това. 

Суровите зими, краткото лято и първоначалните ограничения за използване на 
морското дъно ограничиха градината на Немо до един цикъл на растеж годишно, което 
означаваше само един цикъл на въвеждане на иновации годишно. Промените в 
дизайна, продължителните физически тестове и тежките процеси на ръчно 
наблюдение по време на цикъла на растеж накараха екипа на Nemo's Garden да 
потърси начини за ускоряване на иновациите и мащабиране на операцията.  
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Екипът се свърза с Матео Кавалерони от TekSea за представа как да използват най-
новите технологии за постигане на целите си. След първоначалната консултация, 
Siemens беше поканен да се присъедини към проекта, като използва портфолиото на 
Xcelerator от софтуер и услуги, за да помогне на Nemo's Garden да стигне до 
следващия етап на развитие и да се подготви за индустриализация и комерсиализация 
на тази технология. 

„Когато за първи път видях цифровата технология на Siemens, бях направо 
хипнотизиран. Nemo's Garden е единствена по рода си система и трябва да се 
адаптираме към всяка среда, в която ще бъде инсталирана. Ако можете да 
моделирате тази среда виртуално, преди да започнем, ще можем да предвидим 
предизвикателствата и да се справим с тях по най-добрия начин“, каза Лука 
Гамберини, съосновател на Nemo's Garden. 

„Видяхме ползите от разбирането на потока на водата около формите на нашите 
биосфери. Имаме по-добро разбиране за точките на напрежение върху структурата 
около биосферите. Ние също така разбрахме как различните взаимодействия на 
слънчевата радиация, температурата и останалите физически фактори действат върху 
растенията. Всичко благодарение на способността на цифровия близнак да репликира 
нашата система.” 

Изграден е цялостен цифров близнак на биосферата на Nemo's Garden, който обхваща 
не само еволюцията на дизайна с помощта на софтуера NX на Siemens, но също така 
позволява симулиране на условията на отглеждане в него, въздействието на 
оборудването върху водното тяло, както и като пълната среда, в която са инсталирани 
модулите – всичко осъществено с помощта на софтуера Simcenter STAR-CCM+ на 
Siemens.  

Екипът на Nemo's Garden вече не е ограничен от метеорологични условия, сезонност и 
кратки вегетационни сезони или ограничения за гмуркане и наблюдение. Адаптациите 
към биосферите могат да бъдат тествани във виртуалния свят, което позволява на 
екипа да усъвършенства дизайна със значително ускорена скорост. 
 

 

Xcelerator на Siemens е цялостно интегрирано портфолио от софтуер, услуги и 
платформа за разработка на приложения. 
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Мониторинг “на ръба” 

В допълнение към проектирането на физическата биосфера, Nemo's Garden също 
трябваше да оптимизира и мащабира процесите при отглеждане, проследяване и 
събиране на растенията. За да се създаде устойчив бизнес, който не разчита на 
изпращане на обучени водолази за събиране на данни, беше създаден напълно 
дигитален, автоматизиран подход, който се основаваше на богатия опит на Siemens в 
използването на софтуер за автоматизиране на традиционните земеделски практики. 

Съществуващото видео на циклите на отглеждане, заедно с референтни данни от 
традиционни земеделски операции на едни и същи целеви култури, на различни етапи 
на растеж и здравословни условия, бяха анализирани с помощта на услугата 
MindSphere на Siemens. От това Siemens успя да обучи алгоритъм за машинно 
наблюдение на растежа на растенията, както и наблюдение на условията в околната 
среда около куполите. 

Когато този алгоритъм се внедри в изчислителните устройства на Siemens Industrial 
Edge във всяка биосфера, растенията могат да бъдат наблюдавани чрез „облачно“ 
табло за управление през целия сезон, отвсякъде, в реално време. През следващия 
сезон тези Industrial Edge устройства ще бъдат свързани към задвижващи механизми – 
за автоматично регулиране на циркулацията на въздуха, влажността, напояването и 
дозирането на хранителни вещества през целия сезон. Това ще бъде основата на 
глобална селскостопанска услуга, оптимизирана за подводни операции и настроена за 
всеки от световните океани.  

 

Чрез истинското възприемане на дигиталната трансформация, Nemo's Garden 
предприе нещо, което започна като лекомислено предизвикателство по време на 
вечеря с приятели и превърна тази уникална концепция в комерсиално жизнеспособна 
платформа за подводно земеделие, която може да бъде разгърната устойчиво в 
световен мащаб.  

Въпреки че новопроектираните биосфери няма да бъдат разгърнати до следващия 
вегетационен период, благодарение на всеобхватния цифров близнак на растящата 
среда, екипът продължава да напредва с планове за по-нататъшно оптимизиране на 
техните проекти и автоматизиране на техните процеси за глобално внедряване.  
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„Дигитализацията не е само за големите компании, тя е за всички компании. Всъщност 
големи печалби често могат да бъдат реализирани в по-малки или стартиращи 
компании. Работата, която вършим със стартиращи фирми, може да засили 
въздействието, което те имат върху света, като подпомага и ускорява иновациите“, 
каза Ерин Девола, вицепрезидент по устойчивост, Siemens Digital Industries Software. 

„Лесно е да се развълнуваме, когато открием страстен екип с технология, насочена 
към човека, която работи, за да нахрани хората, като същевременно оказва 
положително въздействие върху околната среда.“ 

За да научите повече за Nemo's Garden, посетете следните връзки: 

• Вижте тяхното видео  с подробности за проекта Nemo's Garden 

• Прочетете публикацията им в блога от Eryn Devola 

• Разгледайте уебсайтът на Nemo's Garden 

Оригиналната публикация може да намерите на този адрес: 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/our-story/newsroom/siemens-xcelerator-

nemos-garden-sustainability/106716  

Повече за решенията на Siemens Digital Industry Software може да намерите тук: 

https://www.spacecad.bg/siemens-nx-cad/siemens-nx  

https://www.spacecad.bg/star-ccm  
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