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REZUMAT: Lucrarea de faţă prezintă o metodologie 
generală privind dimensionarea echipamentelor de 
producere şi stocare a hidrogenului, în contextul în 
care acestea sunt utilizate în clădiri. Prin urmare 
metodologia propusă se aplică doar în cazul 
sistemelor hibride autonome bazate pe hidrogen, ca 
mediu de stocare a energiei pentru perioadele în care 
există intermitenţe în producerea energiei electrice şi 
pentru perioadele în care există anumite vârfuri de 
consum. 
 
CUVINTE CHEIE:, hidrogen, sisteme hibride 
autonome, optimizare, algoritmi genetici, energie 
înglobată. 
 
 
INTRODUCERE 
 
În lucrare se vor prezenta rezultatele 
cercetărilor privind dimensionarea sistemelor 
hibride autonome, prin detalierea unei serii 
de etape ce trebuie parcurse pentru 
dimensionarea echipamentelor, de producere 
şi stocare a hidrogenului, ca parte 
componentă a sistemelor hibride autonome 
(v. fig. 1.1), aceste fiind prezentate în ordinea 
în care trebuie efectuate, în scopul atingerii 
unor performanţe maxime din punct de 
vedere al costului total al sistemului, al 
reducerii emisiilor de carbon şi a reducerii 
cantităţii de energie în exces generată de 
sursele de producere energetică ale sistemului 
considerat. 
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PRODUCTION AND STORAGE OF 
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BUILDINGS 
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ABSTRACT: This paper presents a general methodology 
for sizing equipment for the production and storage of 
hydrogen, in the context in which they are used in 
buildings. Hence the proposed methodology is only 
applicable to autonomous hybrid systems based on 
hydrogen as energy storage medium for intermittent 
energy production periods and peak demand. 
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INTRODUCTION 
 
This paper will present the results of research 
on autonomous hybrid system sizing, by 
detailing a series of steps to be followed for 
sizing equipment for the production and storage 
of hydrogen, as part of autonomous hybrid 
systems (see fig. 1.1), these are presented in the 
order they should be performed for achieving 
maximum performance in terms of total system 
cost, reduction of carbon emissions and 
reducing the amount of excess energy generated 
by renewable energy sources of considered 
system. 
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Figura  1.1   Schema unui sistem hibrid autonom complet în programul de simulare HOGA versiunea 1.96 

Figure  1.1   Schematic representation of a complete autonomous hybrid system in the simulation software HOGA 
version 1.96 

 
Din punct de vedere al dimensionării 
echipamentelor de producere şi stocare a 
hidrogenului se menţionează de la început că 
această etapă se situează în ultima parte, 
având ca referinţă dimensionarea şi 
optimizarea completă a sistemului hibrid, dat 
fiind faptul că hidrogenul este doar mediul de 
stocare a energiei. 
 

1. ALEGEREA SURSELOR DE 
PRODUCERE A ENERGIEI 

 
O primă etapă în vederea dimensionării 
echipamentelor de producere şi stocare a 
hidrogenului, precum şi în vederea 
dimensionării cu rezultate optime a întregului 
sistem hibrid autonom, o constituie alegerea 
surselor de producere a energiei electrice în 
vederea acoperirii sarcinii cerute. 
În alegerea surselor de producere trebuie 
avute în vedere mai multe aspecte, cele mai 
importante fiind enumerate în continuare: 

o se va avea în vedere alegerea unor 
surse de producere a energie ce 
prezintă o valoare cât mai mică a 
energiei înglobate în produsul finit; 

o se vor alege doar surse de producere a 
energiei ce prezintă valori minime 
privind emisiile de carbon generate 
atât pentru producerea acestor 
echipamente cât şi în funcţionarea 

 
Regarding sizing equipment for production and 
storage of hydrogen, it can be stated from the 
beginning that this step will be in the last part, 
with reference to size and full optimization of 
the hybrid system, since hydrogen is the only 
the energy storage medium. 
 
 
 
1. CHOOSING THE SOURCES OF 
ENERGY PRODUCTION 
 
 
A first step in sizing equipment for production 
and hydrogen storage and for obtaining optimal 
results for dimensioning the entire autonomous 
hybrid system, is the choice of electricity 
generation sources to cover the required load. 
In choosing the means of production it must to 
consider several aspects, the most important of 
them being listed below: 
 
 

o it will take into consideration the 
selection of sources to produce energy 
that has a smaller value of energy 
embedded in the finished product; 

o it will choose only one source of energy 
production that the minimum value on 
carbon emissions generated both for the 
production of such equipment and in 
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acestora; 
o este recomandat ca echipamentele de 

producere a energiei bazate pe 
combustibili fosili să nu fie incluse în 
sistemele hibride autonome de 
producere a energiei. În ciuda faptului 
că din punct de vedere al costului 
total pe durata de viaţă considerată a 
sistemului acestea sunt cele mai 
rentabile,  luând în considerare 
emisiile de carbon generate de aceste 
precum şi resursele limitate de 
combustibili fosili aceste echipamente 
(de ex. generatoarele diesel) nu se 
pretează ca şi sursă de energie; 

o se va avea în vedere potenţialul zonei, 
din punct de vedere al resurselor 
naturale, în care o să fie amplasat 
sistemul. În acest context se vor 
consulta rapoartele meteorologice de 
specialitate, pe o perioadă de minim 3 
ani în vederea stabilirii unor valori 
medii ale potenţialului energetic al 
zonei considerate; 
 

o se vor alege minim două surse de 
producere a energiei, analizând însă şi 
posibilitatea de completare ulterioară 
a sistemului cu alte surse de energie.  

 
2. DIMENSIONAREA SURSELOR DE 

PRODUCERE A ENERGIEI ŞI 
ALEGEREA ECHIPAMENTELOR 
DE STOCARE A ACESTEIA 

Cea de-a doua etapă în vederea dimensionării 
echipamentelor de producere şi stocare a 
hidrogenului, precum şi în vederea 
dimensionării cu rezultate optime a întregului 
sistem hibrid, îl constituie dimensionarea 
surselor de producere a energiei.  
Dimensionarea surselor de producere 
porneşte ca de fiecare dată de la sarcina 
energetică ce trebuie acoperită. Trebuie 
acordată însă o mare atenţie acestui aspect, 
deoarece pornind de la satisfacerea 
necesarului de energie considerat sistemul 
poate fi mult supradimensionat, eficienţa 

their operation; 
o it is recommended as power generation 

equipment based on fossil fuels should 
not be included in hybrid autonomous 
systems of energy production. Despite 
the fact that in terms of total cost over 
the life of the system are considered 
most profitable, taking into account the 
carbon emissions generated and the 
limited resources of fossil fuels, such 
equipment (i.e. Diesel generators) is not 
suitable as an energy source; 

o it will take into consideration the area 
potential in terms of natural resources, 
where the system will be located. In this 
context shall consult specialized weather 
reports for a minimum of 3 years in 
order to establish average values of the 
energy potential of the considered area; 

o it will choose at least two sources of 
power generation, but also looking at 
the possibility of further filling of the 
system with other energy sources. 

 
 
 
 
 
 
 
2. DIMENSIONING SOURCES OF 
ENERGY PRODUCTION AND ITS 
STORAGE EQUIPMENT SELECTION 
 
The second step in sizing equipment for 
production and storage of hydrogen, in order to 
achieve the best results for dimensioning the 
whole hybrid system is the sizing sources of 
energy production. 
Sizing production sources starts with like every 
time with the energy load to be covered. But 
careful attention must be paid to this issue, 
because focusing just its energy needs than the 
system can be considered oversized and overall 
efficiency will suffer drastic reduction since 
source capacity should cover especially during 
unfavorable periods in terms of energy potential 
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globală suferind diminuări drastice, deoarece 
capacitatea sursei trebuie să acopere cu 
precădere perioada nefavorabilă, din punct de 
vedere al potenţialului energetic al mediului. 
Astfel, în perioada favorabilă va exista un 
exces inimaginabil de energie, care în cele 
mai multe cazuri depăşeşte cu mult cantitatea 
de energie utilizată de către consumator.   
Dimensionarea sursei poate fi îndeplinită cu 
ajutorul unor programe software de calcul şi 
analiză tehnico-economică a sistemelor 
hibride (de ex. HOGA, HOMER, HYBRIDS, 
INSEL etc.), în caz contrar, ţinând cont de 
complexitatea şi numărul parametrilor ce fac 
parte din sistem sau de variabilele spre care 
se îndreaptă optimizarea, calculul devine 
foarte laborios existând riscuri mari de 
obţinere a unor rezultate eronate. În privinţa 
timpului de analiză globală a acestor sisteme, 
din punct de vedere al costurilor, emisiilor de 
CO2 şi al energiei în exces, se recomandă 
folosirea unor programe de calcul bazate pe 
algoritmi genetici, aceste programe reuşind 
să obţină, rezultate foarte bune într-un timp 
scurt în comparaţie cu programele clasice de 
analiză şi dimensionare.  
Chiar dacă sunt analizate toate configuraţiile 
posibile de echipamente componente în 
sistemul hibrid rata de îmbunătăţire a 
rezultatelor nu conferă o îmbunătăţire 
semnificativă, acesta situându-se sub 10 %. 
Toate aceste aspecte conferă credibilitate şi 
validitate programelor software bazate pe 
inteligenţă artificială, cu precădere pentru 
cele bazate pe algoritmi genetici. 
Înainte de stabilirea capacităţii surselor se vor 
efectua o serie de simulări în scopul analizei 
rezultatelor atât din punct de vedere al 
reducerii emisiilor de carbon cât şi din punct 
de vedere al reducerii energiei în exces 
precum şi din punct de vedere al elementelor 
componente ale sistemului.  
Pentru stabilirea modului de stocare a 
energiei se vor avea în vedere toate aspectele 
prezentate anterior şi se va alege cu precădere 
hidrogenul ca şi mediu de stocare a energiei. 
Efectuând în continuare simulările, cu mediul 

environmental. Thus, there will be an 
unimaginable excess energy in favorable 
periods, which in most cases exceeds the 
amount of energy used by the consumer.
Sizing source can be accomplished using 
computer software and technical-economic 
analysis of hybrid systems (i.e. HOGA, 
HOMER, HYBRIDS, INSEL, etc.). Otherwise, 
given the complexity and number of parameters 
that are part of system or bound variables to 
optimize, the calculation becomes very 
laborious and there is high risk of obtaining 
erroneous results. In the overall analysis time of 
these systems in terms of cost, CO2 and excess 
energy, it is recommended to use computer 
programs based on genetic algorithms, these 
programs managed to obtain good results in a 
short time compared to conventional software 
analysis and sizing. 
Even if you are considered all possible 
configurations of equipment components to 
improve the performance of hybrid system does 
not provide a significant improvement in 
results, it being below 10%. All these issues 
lends credibility and validity to those based on 
artificial intelligence software, especially for 
those based on genetic algorithms. 
Before setting capacity resources will perform a 
series of simulations in order to analyze the 
results in terms of reducing carbon emissions, 
in terms of reducing excess energy and in terms 
of system components.
In order to determine the optimal energy 
storage medium it will consider all the issues 
raised above and will get mostly hydrogen as 
energy storage medium. Performing the 
simulations, the energy storage medium chosen 
as hydrogen, the user is tempted to quit because 
of the high total cost of the system, but after 
equipment optimizing and also different 
variables used in the system, the total cost (for 
considered period) will be greatly diminished. 
After the choice of equipment for storing excess 
energy or to cover peak demand we will move 
to the third stage, that means sizing equipment 
for production and storage of hydrogen. 
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de stocare a energiei ales ca fiind hidrogenul, 
utilizatorul este tentat să renunţe din cauza 
costurilor totale ridicate ale sistemului, însă 
după optimizarea diferitelor variabile ale 
echipamentelor utilizate în sistem, costul 
total al acestora (pentru perioada considerată) 
va fi mult diminuat. 
Alegerea tipului de echipamente pentru 
stocarea energiei în exces sau în scopul 
acoperirii vârfurilor de consum se va trece la 
cea de-a treia etapă, şi anume la 
dimensionarea echipamentelor de producere 
şi stocare a hidrogenului.  
 

3. DIMENSIONAREA 
ECHIPAMENTELOR DE 
PRODUCERE SI STOCARE A 
HIDROGENULUI 

În sfârşit, cea de-a treia etapă este 
reprezentată de dimensionarea capacităţii de 
producere şi stocare a hidrogenului.  
În acest sens, după parcurgerea etapelor 
prezentate anterior se vor relua simulările 
pentru sistemul hibrid autonom, de această 
dată fiind păstrate toate elementele 
componente stabilite până la acest moment. 
Se va pune accentul pe optimizarea 
variabilelor definitorii ale sistemului (rata de 
încărcare a rezervorului de hidrogen, 
cantitatea iniţială de hidrogen din rezervor 
etc.) fără a se modifica configuraţia 
sistemului. 
În funcţie de rezultatele obţinute, în urma 
efectuării simulărilor, se va modifica 
capacitatea sursei de producere şi a 
echipamentelor de producere şi stocare a 
hidrogenului, cele două componente fiind 
invers proporţionale. 
Într-o primă etapă se va diminua capacitatea 
sursei, efectuându-se o serie de simulări în 
vederea obţinerii unor valori reale privind 
incapacitatea acesteia de a satisface cererea 
de energie necesară consumatorului. 
Menţinând constantă capacitatea sursei (în 
ciuda faptului că sarcina sistemului nu poate 
fi acoperită) se va creşte treptat capacitatea 
echipamentelor de producere şi stocare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. DIMENSIONING EQUIPMENT FOR 

PRODUCTION AND HYDROGEN 
STORAGE 

Finally, the third stage it is based on sizing 
equipment for production and storage of 
hydrogen. 
In order to achieve this, after completing the 
steps above will resume autonomous hybrid 
system simulations, this time being held all the 
components set up at the moment. It will focus 
on optimizing the variables defining the system 
(loading rate of the hydrogen, the initial amount 
of hydrogen in the tank and so on) without 
changing the system configuration. 
Based on the results obtained after performing 
simulations it will change power production 
capacity and equipment for production and 
storage of hydrogen, the two components are 
inversely proportional. 
In the first stage we will diminish source, and it 
will continue with the performing of a series of 
simulations keeping all actual equipment even 
if there exist values inability to meet consumer 
demand for energy required. Maintaining 
constant source capacity (despite the fact that 
the peak demand cannot be covered) will 
gradually increase capacity for production 
equipment and hydrogen storage until 
satisfactory results appears. 
If after making several series of simulations - 
until all system variables have been optimized 
to an upper limit - simulations present a cyclical 
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hidrogenului, până la ob�inerea unor 
rezultate satisfăcătoare.  
Dacă în urma efectuării mai multor serii de 
simulări - până ce toate variabilele sistemului 
au fost optimizate spre o limită superioară - 
simulările prezintă deja o tendinţă ciclică, se 
va trece la etapa de determinarea a cantităţii 
de hidrogen necesară iniţial în rezervorul de 
stocare în scopul acoperirii sarcinii energetice 
cerute. 
După stabilirea capacităţii echipamentelor de 
producere şi stocare a hidrogenului, se vor 
relua simulările pentru optimizarea tuturor 
parametrilor principali ai sistemului până la 
momentul în care simulările vor prezenta din 
nou o tendinţă ciclică. În acest moment 
sistemul hibrid autonom propus este 
optimizat aproape de valoarea maximă din 
toate punctele de vedere prezentate anterior, 
dimensionarea echipamentelor de producere 
şi stocare a hidrogenului pentru utilizarea în 
clădiri fiind făcută corespunzător.  
 
CONCLUZII  
 
Pentru o dimensionare corectă a 
echipamentelor de producere şi stocare a 
hidrogenului în scopul utilizării în clădiri, dat 
fiind costul ridicat al acestor echipamente în 
prezent, este necesară parcurgerea unor etape 
esenţiale. 
Aşa cum au fost prezentate anterior, în scopul 
unei dimensionări optime din punct de vedere 
al reducerii costurilor totale ale sistemului, 
reducerii emisiilor de carbon, reducerii 
energiei în exces şi îndeplinirea sarcinii 
energetice cerute de consumator, etapele 
privind dimensionarea echipamentelor de 
producere şi stocare a hidrogenului trebuie 
respectate în ordinea prezentării lor.  
 
Aceasta metodologie de dimensionare este 
necesară şi utilă indiferent de programul 
software cu care se efectuează simulările.  
Necesitatea acestei metodologii provine din 
faptul că programele software pentru analiza 
tehnico-economică şi calculul sistemelor 

trend it will proceed to determine the amount of 
hydrogen storage tank initially required to cover 
energy load required. 
After having established production equipment 
and storage of hydrogen will resume all 
simulations for optimizing the main parameters 
of the system until the simulations will be 
presented again a cyclical trend. At this point 
the proposed autonomous hybrid system is 
optimized near the maximum value from all 
aspects presented above, sizing equipment for 
the production and storage of hydrogen for use 
in buildings is done properly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
For correct sizing of equipment for the 
production and storage of hydrogen in order to 
use in buildings, given the high cost of such 
equipment is currently going through some 
basic required steps. 
As was mentioned above, the aim of optimal 
sizing in terms of reducing total system costs, 
reduce carbon emissions, reduce excess energy 
and energy task required by the customer, 
equipment sizing stages of production and 
storage of hydrogen must be followed in the 
order shown.
This methodology is necessary and appropriate 
for any software that is performing simulations 
for hybrid systems. 
 
The necessity of this methodology stems from 
the fact that the software for technical and 
economic analysis and calculation for 
autonomous hybrid electric power production 
cannot properly size a system without using 
consistent methodologies and concrete steps 
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hibride autonome de producere a energie 
electrice nu pot dimensiona corect un sistem 
decât prin utilizarea unor metodologii 
coerente şi concrete, deoarece ţinând cont de 
costurile ridicate ale echipamentelor de 
producere, stocare şi utilizare a hidrogenului 
în clădiri, aceste echipamente sunt pentru 
început ignorate de către algoritmii de calcul. 
Printr-o abordare corectă şi urmând etape 
bine determinate, dimensionarea 
echipamentelor de producere şi stocare a 
hidrogenului în scopul utilizării în clădiri, 
poate atinge cote maxime din punct de vedere 
al optimizării tuturor parametrilor definitorii 
pentru sistemele hibride autonome 
considerate. 
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because given the high costs of equipment for 
production, storage and use of hydrogen in the 
building, such equipment are initially ignored 
by algorithms. 
Through a correct approach and following 
clearly defined steps, sizing equipment for 
production and storage of hydrogen for use in 
buildings can reach peak in terms of optimizing 
all the parameters defining autonomous hybrid 
systems considered. 
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