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REZUMAT: Lucrarea de faţă prezintă câteva aspecte 
esenţiale privind necesitatea  hidrogenului în sistemele 
hibride autonome de producere a energiei în scopul 
utilizării în clădiri. Prin analiza punctuală a 
performanţelor obţinute în urma simulărilor  a două 
tipuri de sisteme hibride, primul fiind bazat pe 
acumulatori iar cel de-al doilea fiind bazat pe 
hidrogen ca mediu principal de stocare a energiei, 
lucrarea de faţă demonstrează atât necesitatea cât şi 
utilitatea hidrogenului în sistemele hibride autonome 
în scopul optimizării acestora din punct de vedere al 
reducerii emisiilor de carbon, al costurilor totale ale 
sistemului şi al energiei în exces produsă în timpul 
sezonului cald.  
 
CUVINTE CHEIE: energie, hidrogen, sisteme 
hibride, optimizare, algoritmi genetici, emisii de 
carbon. 
 
 
INTRODUCERE 
 
Lucrarea de faţă prezintă rezultate 
cercetărilor privind atât dimensionarea 
sistemelor hibride autonome cât şi impactul 
utilizării hidrogenului ca mediu principal de 
stocare a energiei în acestea. În continuare 
vor fi prezentate şi analizate două tipuri de 
sisteme hibride autonome pentru producerea 
energiei în scopul utilizării în clădirile 
izolate. Primul sistem (tip A) va fi bazat pe 
panouri fotovoltaice şi un generator diesel ca 
şi surse de producere a energiei, energia 
produsă fiind stocată în baterii, acesta fiind 
singurul mediu de stocare. 
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ABSTRACT: This paper presents some key aspects of 
hydrogen necessity in autonomous hybrid systems for 
energy production for use in buildings purposes. By 
analyzing punctual performance obtained from 
simulations of two types of hybrid systems, the first being 
based on the battery and the second one based on 
hydrogen as the main energy storage medium, this paper 
demonstrates the necessity and usefulness of hydrogen in 
autonomous hybrid systems in order to optimize them in 
terms of reducing carbon emissions, the total system 
costs and excess energy produced during the warm 
season. 
 
 
 
KEYWORDS: energy, hydrogen, hybrid systems, 
optimization, genetic algorithms, carbon. 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
This paper presents the results of research both 
on sizing autonomous hybrid system and 
environmental impact of using hydrogen as the 
main energy storage in them. Further will be 
presented and analyzed two types of 
autonomous hybrid energy production for use in 
insulated buildings. 
The first system (type A) will be based on 
photovoltaic panels and a diesel generator as 
sources of energy production, energy being 
stored in batteries and this will be the only 
medium for energy storage. 
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Al doilea sistem analizat (tip B) va fi bazat pe 
panouri fotovoltaice şi o turbina eoliană 
orizontală ca şi surse de producere a energiei, 
energia produsă fiind stocată în hidrogen, ca 
mediu principal de stocare, dar vor fi folosite 
şi câteva baterii. 
Simulările prezentate în continuare au fost 
efectuate considerând, de fiecare dată, că 
sistemul hibrid propus şi analizat va fi 
amplasat în  Mun. Cluj-Napoca. În acest sens 
au fost folosite datele meteorologice oficiale 
[5], privind intensităţile radiaţiei solare şi 
vitezele vântului în funcţie de perioada 
anului. 
Din punct de vedere al factorilor 
meteorologici simulările au fost efectuate 
pentru un an de funcţionare a sistemului, 
aceste condiţii fiind considerate constante şi 
pentru restul anilor de utilizare a sistemului, 
iar din punct de vedere al costurilor, emisiilor 
de carbon şi al energiei în exces produsă de 
sistem în sezonul cald, analiza cuprinde 
întreaga durată de viaţă a sistemului.  
Din punct de vedere al sarcinii electrice a 
sistemului, aceasta va fi considerată 
constantă atât pentru sistemul de tip A cât şi 
pentru sistemul de tip B. 
Simulările au fost efectuate cu programul 
HOGA (Hybrid Optimization by Genetic 
Algorithms) versiunea 1.96 [2], acesta fiind 
sigurul software disponibil în momentul de 
fa�ă pentru simularea şi dimensionarea 
sistemelor hibride de producere a energiei 
bazat pe algoritmi genetici.  
Algoritmii genetici mimează evolu�ia 
naturală funcţionând în baza unei strategii 
evolutive în cadrul căreia este generată o 
populaţie de soluţii, în urma unor procese de 
reproducere, mutaţie şi selecţie, unde numai 
cei mai buni „indivizi” (soluţii)  merg mai 
departe [3].  
Elementele componente generale ale 
sistemului hibrid autonom sunt următoarele: 

• Panourile fotovoltaice 
• Turbinele eoliene 
• Bateriile de stocare a energiei 

 
The second analyzed system (type B) will be 
based on photovoltaic panels and a horizontal 
wind turbine as sources of energy production, 
energy produced is stored in hydrogen as the 
primary medium for energy storage and also in 
a few batteries. 
Simulations presented below were performed 
considering each time that the proposed hybrid 
system will be located in the Cluj-Napoca city. 
For that, were used official meteorological data 
[5], with the intensity of solar radiation and 
wind speeds depending on the year season. 
In terms of meteorological factors simulations 
were performed for one year of the operating 
system, these conditions are considered 
constant for the remaining years of using the 
system, and in terms of costs, carbon emissions 
and excess energy produced in summer, the 
analysis encompasses the entire life of the 
system. 
In terms of the electric charge of the system, it 
will be considered constant for the type A 
system and type B system. 
Simulations were performed with the program 
HOGA (Hybrid Optimization by Genetic 
Algorithms) Version 1.96 [2], which is the only 
currently available software for simulation and 
dimensioning hybrid power generation systems 
based on genetic algorithms. 
Genetic algorithms mimic natural evolution 
operating under an evolutionary strategy in 
which a population of solutions is generated as 
a result of processes of reproduction, mutation 
and selection, where only the best "individuals" 
(solutions) go further [3]. 
 
 
 
 
 
 
General components of autonomous hybrid 
system are: 

• Photovoltaic panels 
• Wind turbines 
• Batteries for electrical energy storage 
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electrice 
• Invertoarele utilizate în sistem (CC → 

CA) 
• Generatoarele diesel utilizate în 

sistem 
• Electrolizoare utilizate în sistem 
• Celule de combustibil 
• Rezervor de stocare H2 
• Echipamente auxiliare folosite în 

sistemul hibrid autonom (Regulator 
de încărcare a bateriilor şi Redresor 
230 V-CA, 48 V-CC) 

ANALIZA SISTEMULUI TIP A 
Având ca principal obiectiv diminuarea 
costului total al sistemului şi optimizarea 
valorilor privind emisiile de carbon şi energia 
în exces, algoritmii de calcul au stabilit 
configuraţia optimă a sistemului în funcţie de 
sarcina energetică cerută, astfel sistemul fiind 
compus din următoarele echipamente: 

• 19 panouri fotovoltaice legate în 
paralel cu o putere de 50 Wp fiecare, 
totalizând o putere totală instalată de 
0,95 KWp; 

• 4 baterii (acumulatori) pentru stocarea 
energiei legate în serie X 90 baterii 
legate în paralel, Cn=80 Ah pentru 
fiecare,         Etotal= 345,6 KWh; 

• un generator diesel de curent 
alternativ (CA) având o putere 
aparentă de 1,9 kVA; 

• un invertor (CC→CA) având o putere 
de 0,5 kVA; 

• un regulator pentru încărcarea 
bateriilor, I=75,8 A; 

• un redresor (CA→CC, 230 VCA→48 
VCC) având o putere de 415 W. 

Strategia de control a sistemului 
Considerând o rată minimă de încărcare a 
bateriilor de 40 % se conturează strategia de 
control a sistemului în funcţie de două 
condiţii principale: 
Condiţia I      
Dacă puterea produsă de sursele regenerabile 
este mai MARE decât cererea de energie 
atunci bateriile se încarcă (bateriile fiind 
încărcate cu energia produsă de sursele 

• Inverters used in the system (CC → AC) 
• Electrolyzers used in the system 
• Fuel Cells 
• H2 tank  
• Auxiliary equipment used in hybrid 

autonomous system (battery charge 
regulator and rectifier 230 V-AC, 48 V-
DC) 

 
 
 
 

TYPE A SYSTEM ANALYSIS 
Since the main objective is reducing total 
system cost and optimizing the values of carbon 
and excess energy, the algorithms have 
determined the optimal configuration of the 
system according to the energy load required, 
so the system is composed of the following 
equipment: 

• 19 photovoltaic panels connected in 
parallel with an output of 50 Wp each, 
giving a total installed capacity of 0.95 
kWp; 

• 4 batteries (batteries) for energy storage 
batteries connected in series X 90 in 
parallel, Cn = 80 Ah each, Etot = 345.6 
kWh; 

• a diesel generator alternating current 
(AC) with an apparent power of 1.9 
kVA; 

• an inverter (DC → AC) with power of 
0.5 kVA; 

• battery charging regulator, I = 75.8 A; 
• a rectifier (AC → DC, 230 VAC → 48 

VDC) with a power of 415 W. 
 

System control strategy 
Considering charging a minimum rate of 40% is 
emerging battery system, control strategy is 
based on two main conditions: 
Condition I 
If the power produced by renewable sources is 
greater than the demand for energy, then the 
batteries are charging (batteries being charged 
with energy from renewable sources). 
Condition II 
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regenerabile).     
Condiţia II     
Dacă puterea produsă de sursele regenerabile 
este mai mică decât cererea de energie atunci 
bateriile se descarcă (sarcina energetică 
necesară fiind acoperită şi din baterii). 

Costurile echipamentelor 
Din punct de vedere al costului 
echipamentelor (v. fig. 1.1) cea mai mare 
pondere este deţinută de bateriile de 
acumulare a energiei electrice, urmată de 
preţul panourilor fotovoltaice, a 
echipamentelor auxiliare şi a generatorului 
diesel. Sistemul hibrid autonom propus are 
un cost total (raportat la o durată de viaţă de 
25 de ani, acesta incluzând şi costurile de 
operare şi mentenanţă ale sistemului), de 
134739 Euro. 

Emisiile de CO2 
În cadrul sistemului propus, emisiile de CO2 
generate de echipamentele componente atât 
prin procesul de fabricaţie al acestora cât şi 
prin utilizarea lor, pentru o perioadă de 25 de 
ani (perioadă pentru care este calculat şi 
costul total al sistemului) se situează la o 
valoare de 46900 Kg CO2 echiv. 
 

If the power produced by renewable sources is 
less than the demand for power the batteries are 
discharging (energy peak should be covered by 
batteries also). 
 
 
 

Equipment costs 
In terms of equipment costs (see fig. 1.1) the 
largest share is held by storage batteries, 
followed by the price of photovoltaic panels, 
auxiliary equipment and diesel generator. The 
proposed autonomous hybrid system has a total 
cost (compared to a lifetime of 25 years, 
including both operating and maintenance costs 
of the system), of 134,739 Euro. 
 
 
 

CO2 emissions 
In the proposed system, CO2 emissions from 
equipment components through both their 
manufacture and its use for a period of 25 years 
(the period for which calculated the total cost of 
the system) is evaluated  at 46,900 kg CO2 eq. 

 
Figura 1.1 Costurile echipamentelor în sistemul hibrid autonom tip A 
Figure 1.1 Equipment costs for the type A autonomous hybrid system  
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Energia în exces 
În cadrul sistemului propus, energia în exces 
generată de panourile fotovoltaice este de 
483 KWh/an (v. fig. 1.2).  

Excess energy 
In the proposed system, the excess energy 
generated by photovoltaic panels is 483 kWh / 
year (see fig. 1.2). 
 

 
Figura  1.2  Balan�a energetică a sistemului tip A pentru un an de utilizare 

Figure  1.2  Energy balance for a year of use on type A system  
 

ANALIZA SISTEMULUI TIP B 
Având ca principal obiectiv diminuarea 
costului total al sistemului şi optimizarea 
valorilor privind emisiile de carbon şi energia 
în exces, algoritmii de calcul au stabilit 
configuraşia optimă a sistemului în funcţie de 
sarcina energetică cerută, astfel sistemul fiind 
compus din următoarele echipamente: 

• 4 panouri fotovoltaice legate în serie 
X 13 panouri fotovoltaice legate în 
paralel cu o putere de 110 Wp fiecare, 
totalizând o putere totală instalată de 
5,72 KWp; 

• 4 baterii (acumulatori) pentru stocarea 
energiei legate în serie X 2 baterii 
legate în paralel, Cn=200 Ah pentru 
fiecare,         Etotal= 19,2 KWh; 

• o turbină eoliană cu o putere de 6,5 
KW la o viteză a vântului de 14 m/s;  

• o celulă de combustibil, având o 
putere de      2 KW;   

• un electrolizor având o putere de 2 
KW;  

• un rezervor de stocare a hidrogenului 
având o capacitate de 33,29 Kg; 

• un invertor (CC→CA) având o putere 
de        5 kVA; 

• un regulator pentru încărcarea 

 
TYPE B SYSTEM ANALYSIS 

Since the main objective is reducing total 
system cost and optimizing the values of 
carbon and excess energy, the algorithms have 
determined the optimal configuration of the 
system according to the energy load required, 
so the system is composed of the following 
equipment: 

• 4 photovoltaic panels in series X 13 
photovoltaic panels connected in 
parallel with an output of 110 Wp each, 
giving a total installed power of 5.72 
kWp; 

• 4 batteries for energy storage batteries 
connected in series X 2 in parallel, Cn = 
200 Ah each, Etot = 19.2 kWh; 
 

• a wind turbine with an output of 6.5 kW 
at a wind speed of 14 m / s; 

• a fuel cell with an output of 2 kW; 
 

• an electrolyzer with an output of 2 kW; 
 

• hydrogen storage tank with a capacity 
of 33.29 kg; 

• an inverter (DC → AC) with a power of 
5 kVA; 

• battery charging regulator, I = 120.4 A; 
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bateriilor, I=120,4 A; 
 

Strategia de control a sistemului 
Considerând o rată minimă de încărcare a 
bateriilor de 40 % se conturează strategia de 
control a sistemului în funcţie de două 
condiţii principale: 
Condiţia I      
Dacă puterea produsă de sursele regenerabile 
este mai MARE decât cererea de energie, 
atunci bateriile se încarcă.   
      
  
Dacă puterea produsă de sursele regenerabile 
este mai MICĂ decât  5554,3W, atunci 
bateriile sunt încărcate, în caz contrar 
electrolizorul producând hidrogen.  
Condiţia II     
Dacă puterea produsă de sursele regenerabile 
este mai MICĂ decât cererea de energie, 
atunci bateriile se descarcă. 
 

Costurile echipamentelor 
Din punct de vedere al costului 
echipamentelor (v. fig. 2.1) cea mai mare 
pondere este deţinută de preţul dispozitivului 
pentru electroliză şi rezervorul de stocare a 
hidrogenului, urmată de preţul panourilor 
fotovoltaice, a celulei de combustibil, 
bateriilor, turbinei eoliene, invertorului şi 
echipamentelor auxiliare. Sistemul hibrid 
autonom propus are un cost total (raportat la o 
durată de viaţă de 25 de ani, acesta incluzând 
şi costurile de operare şi mentenanţă ale 
sistemului), de 164216 Euro. 

Emisiile de CO2 
În cadrul sistemului propus, emisiile de CO2 
generate de echipamentele componente atât 
prin procesul de fabricaţie al acestora cât şi 
prin utilizarea lor, pentru o perioadă de 25 de 
ani, se situează la o valoare de 18825 Kg CO2 
echiv. 

Energia în exces 
În cadrul sistemului propus, energia în exces 
generată de panourile fotovoltaice şi turbina 
eoliană este de 261 KWh/an (v. fig. 2.2). 

 
 
System control strategy 

Considering charging a minimum rate of 40% 
is emerging battery system control strategy is 
based on two main conditions: 
 
Condition I 
If the power produced by renewable sources is 
greater than the energy demand, the battery is 
charging. 
If the power produced by renewable sources is 
less than 5554.3 W then the batteries are 
charged, otherwise the electrolyzer is 
producing hydrogen. 
 
 
Condition II 
If the power produced by renewable sources is 
less than the energy demand, the batteries are 
discharging. 
 

Equipment costs 
In terms of equipment costs (see fig. 2.1) the 
largest share is held by electrolysis device and 
hydrogen storage tank, followed by the price of 
photovoltaic panels, fuel cells, batteries, wind 
turbine, inverter and auxiliary equipment. 
Proposed autonomous hybrid system has a total 
cost (compared to a lifetime of 25 years, 
including both operating and maintenance costs 
of the system), of 164,216 Euro. 

 
 
 CO2 emissions 

In the proposed system, CO2 emissions from 
equipment components through both their 
manufacture and its use for a period of 25 
years, stands at a value of 18,825 kg CO2 eq. 
 
 

Excess energy 
In the proposed system, the excess energy 
generated by photovoltaic panels and wind 
turbine is 261 kWh / year (see fig. 2.2). 
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Figura 2.1 Costurile echipamentelor în sistemul hibrid autonom tip B 
Figure 2.1 Equipment costs for the type B autonomous hybrid system  

 
 
 
 
 

 
 

Figura  2.2  Balanţa energetică a sistemului tip B pentru un an de utilizare 
Figure  2.2  Energy balance for a year of use on type B system 
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INTERPRETAREA REZULTATELOR, 
DISCUŢII ŞI CONCLUZII PARŢIALE 
Din punct de vedere al costurilor celor două 
sisteme (tip A şi tip B) se poate observa că 
sistemul bazat pe hidrogen este cu cca. 22 % 
mai scump, însă din punct de vedere al 
emisiilor de carbon, cel de-al doilea sistem 
prezintă valori mult diminuate, cu cca. 60 %. 
De asemenea din punct de vedere al reducerii 
energiei în exces sistemul bazat pe hidrogen 
prezintă o reducere cu cca. 45 %.  
Prin rezultatele prezentate şi analizate 
anterior  (v. sistem tip A, sistem tip B) se 
poate concluziona că pentru o configuraţie 
optimă a unui sistem hibrid autonom, este 
necesară şi deosebit de utilă folosirea 
hidrogenului ca mediu de stocare a energiei, 
atât pentru perioadele de intermitenţă în 
producerea energiei electrice necesară 
consumatorului, cât şi pentru acoperirea 
vârfurilor de consum, optimizarea fiind 
efectuată având ca referinţă reducerea 
costurilor totale, emisiilor de carbon şi a 
energiei în exces. 
 
CONCLUZII 
Simulările efectuate pe baza algoritmilor 
genetici duc la concluzia necesităţii 
hidrogenului în toate sistemele hibride 
autonome, acesta înlocuind cu succes 
generatoarele diesel, utilizate în mod curent 
în acest tip de sisteme în scopul acoperirii 
vârfurilor de consum. 
Un element important în dimensionarea 
sistemelor hibride autonome, în special a 
echipamentelor de producere şi stocare a 
hidrogenului îl constituie alegerea numărului 
optim de panouri fotovoltaice şi a bateriilor 
de stocare a energiei electrice. 
Introducerea hidrogenului în sistemele 
hibride autonome reprezintă baza unei soluţii 
viabile, oferind flexibilitate, siguranţă în 
exploatare şi libertatea de a alege în funcţie 
de necesitate. 
 
 
 

INTERPRETATION OF RESULTS, 
DISCUSSION AND PARTIAL 
CONCLUSIONS  
In terms of the costs, between the two systems 
(A and B) we can see that the system based on 
hydrogen is approx. 22% more expensive, but 
in terms of carbon emissions, the second 
system has greatly diminished values, with 
approx. 60%. Also in terms of reducing excess 
energy system based on hydrogen shows a 
reduction of approx. 45%.
The results presented and discussed above (see 
system A, system B) it can be concluded that 
for the optimal configuration of an autonomous 
hybrid system is necessary and very useful to 
use hydrogen as energy storage medium for 
both periods with intermittent electricity 
required to consumers and to cover peak 
demand, considering that the optimization is 
carried out with reference to reducing total 
costs, carbon emissions and excess energy. 
 
 
 
 
CONCLUSIONS 
Simulations based on genetic algorithms leads 
to the conclusion of hydrogen necessity in all 
autonomous hybrid systems, because it 
successfully replacing diesel generators, 
commonly used in this type of systems to cover 
peak demand. 
 
An important element in sizing hybrid 
autonomous systems, especially production 
equipment and hydrogen storage is the choice 
of the optimal number of solar panels and 
batteries to store electricity. 
 
Introducing hydrogen in hybrid autonomous 
systems creates the basis of a viable solution, 
offering flexibility, reliability and freedom to 
choose according to need. 
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