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CORRIGENDUM 1

modulation index

Replace, in the definition, the existing
equation by the following new equation:

8.11

indice de modulation

Remplacer, dans la définition, l'équation
existante par la nouvelle équation
suivante:
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Terminologie relative aux convertisseurs de
source de tension (VSC) des systèmes en
courant continu à haute tension (CCHT)
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