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Özetçe— Rs-fmri, dinlenme durumunda beynin nöral 
ağlarnn bağlantlar ve bu bağlantlarn birbirleri ile ilişkilerini 
oluşturan varsaylan durum ağn tespit etmeyi sağlar. Ancak, 
varsaylan ağ dşndaki alanlarda bulunan fmri sinyallerinde de 
beklenmeyen sinyal dalgalanmalar ve değişimleri 
gerçekleşebilmektedir. Bu çalşmada, dinlenme durumunda 
aktivasyon olmas beklenmeyen Nucleus Accumbens sinyalleri 
üzerinde çalşlarak, bu sinyallerdeki rastgele dalgalanmalarn 
büyüklükleri ve olaslklar Bayesian tabanl değişim noktas 
analizi ile tahminlenmiştir. Veri kümesi 3T MR taraycs 
kullanlarak 23 sağlkl ve gönüllü üniversite öğrencisinden elde 
edilmiştir. Önerilen yöntem ile rs-fmri sinyallerinden 
beklenmeyen aktivasyon içeren sinyaller lineer zamanda 
tahminlenebilmektedir.   

Anahtar Kelimeler — rs-fmri; sinyal değişimleri; Bayesian 
değişim noktas 

Abstract— Rs-fmri provides to establish the default mode 
network that comprises the connections of the neural networks of 
the brain and the relations of these connections with each other in 
the state of rest. However, unexpected signal alterations and 
changes may also occur in fmri signals in areas outside the default 
network. In this study, the magnitude and probability of random 
fluctuations in these signals were estimated by Bayesian-based 
change point analysis in Nucleus Accumbens signals that are not 
expected to be activated in resting state. The data set was acquired 
from 23 healthy and voluntary university students using 3T MRI 
scanners. With the proposed method, signals containing 
unexpected activation from rs-fmri signals can be estimated in 
linear time.   

Keywords — rs-fmri; signal alterations; Bayesian change point. 

I. GİRİŞ  
Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (Functional 
Magnetic Resonance Imaging- fMRI), beyin fonksiyonlaryla 
ilişkili beyin bölgelerinin bulunmas için yaygn olarak 
kullanlan bir medical görüntüleme yöntemidir. [1]. Belirli 
uyaranlara cevap veren bölgelerin daha fazla oksijen 
kullanmas ve kullanlan bu oksijenin taşnrken içerdiği 

hemoglobin moleküllerinin çevresindeki manyetik alanda 
oluşturduğu bozulma prensibine dayanr. Bu bozulmalar kan 
oksijen seviyesine bağl kontrast (Blood-Oxygenation-Level 
Dependent – BOLD) ile belirlenebilir. 

Uyaranlara karşlk BOLD kontrastnda meydana gelen 
değişime Hemodinamik yant ad verilir. Nöral bir aktivasyon 
zamanla değişmeyen bir hemodinamik yant fonksiyonu 
(Hemodynamic Response Function - HRF) oluşturur [2]. HRF 
ile uyaran dizisinin evrişimi, verilen bu uyaranlar için beyinde 
oluşan fizyolojik tepkiler hakknda değerli bilgiler taşyan 
BOLD sinyalini üretir [3]. 

fMRI çalşmalar görev tabanl/görev uyarml (task-based or 
task-evoked) ve dinlenme durumu (resting state) olmak üzere 
iki farkl perspektif içerisinde değerlendirilebilir. Görev tabanl 
modeller olay ilişkili veya blok tasarm deneyleri olarak 
tasarlanabilir. Tipik bir blok tasarml fMRI deneyi, istenilen 
beyin fonksiyonunu içermeyen bir temel durum (baseline) ve 
ardndan beyinde aktivasyon yaratmas beklenen bir uyaran 
içeren bir görev arasnda değişen iki durum içerir. Elde edilen 
veriler Genel Lineer Model (GLM) gibi çeşitli istatistiksel 
yöntemler kullanlarak analiz edilir ve böylelikle uyarana bağl 
olarak beyinde aktivasyon oluşan bölgeler tespit edilir [5]. Bu 
fMRI çalşmalar, nöro-bilim [5] veya cerrahi operasyon öncesi 
planlama [6] da dâhil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda 
beynin bilişsel, duyusal ve motor görevler srasndaki 
aktivitesini belirlemek için kullanlmaktadr. 

Görev tabanl modellerin aksine, dinlenme durumu fMRI (rs-
fMRI) BOLD sinyallerindeki kendiliğinden ve içsel olarak 
üretilen nöronal aktiviteye odaklanr. Dinlenme pozisyonu 
boyunca (genel olarak 6-10 dk) katlmclar bilişsel ya da motor 
uyaran içeren herhangi bir görev tarafndan uyarlmazlar. 
Çekim srasnda katlmclardan rahat olmalar ve bir şey 
düşünmemeleri istenir. Çekim srasnda katlmclarn gözleri 
açk ya da kapal olabilir. Ancak deneysel çalşmalar gözlerin 
açk olmas durumunun önemli bir karştrc faktör olduğunu 
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ve ikincil görsel alanlarda, insula ve talamus üzerinde önemli 
etkilere sahip olduğunu göstermektedir [7].  

rs-fMRI çalşmalar, dinlenme durumunda sağlkl ve hasta 
kişilerde beynin nöral ağlarnn bağlantlar ve bu bağlantlarn 
birbirleri ile ilişkileri hakknda önemli bilgiler sağlamaktadr 
[8]–[11]. Sağlkl kişilerde beyinde dinlenme durumunda aktif 
olarak çalşan alanlarn oluşturduğu varsaylan durum ağ 
(Default Mode Network-DMN), ayn zamanda klinik 
uygulamalarda beynin farkl hastalklardan nasl etkilendiğini, 
çeşitli hastalklar ile ilişkili mekanizmalar, bu hastalklarn 
sebep olduğu yapsal bozulmalardan sonra nasl iyileşmeye 
çalştğn ve kullanlan ilaçlarn nöral aktiviteyi veya hastalk 
sonras iyileşmeyi nasl değiştirebildiğini araştrmaya izin verir. 
Alzheimer [12], depresyon [13] , majör depresif bozukluk [14] 
gibi birçok farkl hastalk bu çerçevede yaygn bir şekilde 
çalşlmaktadr.  
İlk rs-fMRI çalşmalarnda BOLD sinyallerinde gözlemlenen 

ve gürültü olarak nitelenen sinyal değişimlerinin daha sonraki 
çalşmalarda somato-motor sistem ile ilişkili olduğu [8] ve hatta 
uykuda bile global fMRI sinyaline hippocampus ve korteksten 
gelen sinyal dalgalanmalarnn katkda bulunduğu 
gösterilmiştir [15]. Bunun yan sra, bu çalşmaya temel olan 
[16]’de kurgulanan bir fMRI deneyinde, kişilerin duygu 
durumlarnn değişimini tetiklenerek katlmclarnn duygu 
durumlarnn değiştiği anlar tahminlenmiştir.  

Bu çalşmada da, [16]’da fMRI deneyi ile grup baznda ortak 
olarak aktive olduğu gözlemlenen Nucleus Accumbens 
(NACC) sinyallerinin dinlenme durumundaki sinyal 
dalgalanmalar olaslksal olarak incelenmiştir. Resting 
durumunda NACC’de herhangi bir aktivasyon olmas 
beklenmemektedir. Ancak baz sinyaller dinlenme durumunda 
beklenmeyecek kadar çok frekans değişimi içermektedir.  Her 
katlmcnn NACC’ten gelen BOLD sinyalleri rastgele 
değişkenler olarak modellenerek dinlenme durumundaki 
voksel- spesifik dağlmlardaki rastgele dalgalanmalarn 
olaslklarn tahmin etmeye yönelik bir yaklaşm 
geliştirilmiştir. Bu amaçla veri içerisindeki ani değişiklikleri ve 
beklenmeyen davranşlar bulmak için etkili bir yol olan 
değişim noktas analizi kullanlmştr. Böylelikle varsaylan 
modda NACC sinyalleri incelenerek, görev uyarml durumda 
ayn ROIde meydana gelen BOLD sinyal değişimlerinin 
dinlenme durumundaki sinyal değişimlerinden fark ortaya 
konmuştur. 

II. VERİ VE YÖNTEM 

A. rs-fMRI Verisi ve Veri Seti Özellikleri 
Rs-fMRI veri setine ait çekimler, Ege Üniversitesi Tp 

Fakültesi bünyesinde yer alan SoCAT (Standartization of 
Computational Anatomy Techniques) araştrma grubu 
tarafndan 18-2.1/21 numaral etik kurul onay ile 
gerçekleştirilmiştir. Tüm görüntülemeler 3 Tesla (3T) Siemens 
Magnetom tüm vücut MRI taraycs ile elde edilmiştir ve 
çekim süresi 9 dk dr. BOLD sinyali elde edilen tüm beyin 
görüntüleme verileri parametreleri dilim says 37 olmak üzere, 

matris 64 x 64, FOV 192 mm x 192 mm, dilim kalnlğ 3mm, 
voksel büyüklüğü 3 mm x 3 mm x 3 mm, TR = 3000 ms, TE = 
30 ms, FA = 90o  ve bant genişliği 2232 Hz/pixeldir. Her voksel 
için 180 görüntü serisi elde edilmiştir. Veri seti 23 sağlkl ve 
gönüllü üniversite öğrencisinden oluşmaktadr.  

Fonksiyonel veri setinin tüm önişleme admlar SPM.v12 
(http://fil.ucl.ac.uk/spm) ile Matlab 2017a üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Önişleme 6 admdan oluşmaktadr. 
Yeniden hizalama (realignment) admnda tüm fonksiyonel 
görüntüler, istemsiz kafa hareketleri içim düzeltilir. Bu admda 
ortalamadan fazla hareket eden 2 katlmcnn görüntüleri 
değerlendirme dş braklmştr. Dilim zamanlamasnda (slice 
timing)  tüm dilimler senkronize edilir ve daha sonra 
katlmclarn yapsal görüntüleri eş-kayt (coregistration) 
olarak adlandrlan admda fMRI taramalarnn ortalama 
görüntülerine kaytlanr. Normalizasyon admnda ise tüm 
katmclarn görüntüleri MNI tek katlmc şablonuna eşlenir 
ve son olarak düzgünleştirme (smoothing) aşamas srasnda 
normalleştirilmiş görüntüler 8 mm izotropik Gauss çekirdeği 
kullanlarak uzamsal olarak yumuşatlr. Bu aşamadan sonra 
elde edilen görüntüler farkl istatistiksel metotlarla analiz için 
hazr hale gelmiş olmaktadrlar. 

B. Rs-fMRI Veri Seti Analiz Metotlar ve ROI 
 

Rs-fMRI verilerinden farkl beyin bölgeleri arasndaki 
ilişkilerin analizi için mevcut yöntemler model bağml (model- 
dependent) ve model bağmsz (model-free) olmak üzere 2 temel 
kategoride değerlendirilmektedir [17]. Model bağml 
yöntemlerde, seçilen bir bölgenin oluşturduğu rs-zaman 
serisinin diğer beyin bölgelerine ait zaman serileri arasndaki 
korelasyona baklarak bir fonksiyonel bağlanrlk haritas 
(functional connectivity Map –fcMap) oluşturulur [8], [18]. Bu 
yöntemde ROI sezgisel olarak seçilebilir veya ayr bir fMRI 
deneyi ile belirlenebilir. fcMap ile fonksiyonel olarak ilişkili 
bölgeler etkili bir şekilde görülebilmesine karşn, oluşturulan bu 
haritadaki bilgi seçilen ROI ile doğrudan ilişkilidir ve snrldr. 

Bu dezavantaj ortadan kaldrabilmek ve bütün beynin ilişkili 
bağlantlarn ROI tanmlamadan belirleyebilmek için model 
bağmsz yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerde rs-fMRI 
zaman serilerine başaryla uygulanabilen yöntemlerin başlcalar 
Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis-PCA)  
[19], [20], Bağmsz Bileşen Analizi (ICA )[21], Tekil Değer 
Ayrşm (Singular Value Decomposition-SVD) [22] dir. Bu 
modelde, model bağml metodolojinin aksine beyin bölgeleri 
arasnda benzersiz örüntüleri bulmaya çalşmaktadr.   

Bu çalşmadaki analizler, [16]’da grup analizleri ile belirlenen 
ön tanml bir ROI olan NACC’deki voksellerden elde edilen 
zaman sinyalleri üzerinde gerçekleştirilmektedir. NACC, beynin 
ödül sisteminde yer alr ve sağ (NACC_R) ve sol (NACC_L) 
yarkürede yer almak üzere srasyla 81 ve 21 adet voksel 
içermektedir. Analizler voksellerin ortalama BOLD sinyalleri 
üzerinde uygulanmştr. 
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C. Bayesian Tabanl Değişim Noktas Analizi 
 

NACC (NACC_R ve NACC_L) sinyalleri üzerinde, sinyalin 
ortalamasndan belirgin şekilde farkl, beklenmeyen 
dalgalanmalar değişim noktas olarak nitelendirilmiştir. 
Çalşmada, sinyaller üzerinde bilinmeyen sayda ve yerde 
değişim noktasnn bulunmasn amaçlayan sral Bayesian 
Değişim noktas algoritmas kullanlmştr [23].  Bir i vokselinin 
� zamanna ait zaman serisi � = ������, m tarama says, �� 
regresyon katsays, �� hata terimi olmak üzere genel doğrusal 
model ile modellenmektedir.  

 
� =�∑ ������� � ������

���                                                 (1) 
 

Algoritma, öncelikle verinin olaslk yoğunluğunu 
hesaplamakta [f (Yi:j) = f (Yi:j|X)] ve Yi:j = {Yi, Yi+1, . . . , Yj-1, Yj}, 
1 ≤ i < j ≤ N ile her bir alt dizinin marjinal olaslğn bulmaktadr. 
Ardndan k tane değişim noktasna sahip verilerin yoğunluğu 
ileri özyineleme kullanlarak hesaplanr. Bu admdaki kst, 
sinyalin içerebileceği maksimum değişim noktas saysnn 
(����) bilinmesi gerektiğidir. Son adm olarak, stokastik geri 
izleme ile değişim noktalarndaki sonsal dağlm ile birlikte 
değişimlerin says ve yerleri de bulunur. 

Algoritma her yeni gözlemde kendisini doğrusal zamanda çok 
hzl bir şekilde güncelleyebilse de, maksimum değişim noktas 
saysnn (����) ve iki değişim noktas aras minimum mesafe 
����  gibi varsaymlarn yaplmas gerekliliği yöntemin 
kstlarn oluşturmaktadr. 

III. UYGULAMA VE SONUÇLAR 
BOLD sinyallerinin elde edilmesi teorik olarak ayn 

olmasna karşn, ayn ROIden çkarsanan sinyaller kişiler 
arasnda önemli yapsal ve spektral farkllklar göstermektedir. 
Şekil 1’de rs-fmri veri setinden rastgele seçilen 12 kişiye ait 
NACC sinyallerindeki söz konusu bu farkllklar görülmektedir. 
Buna paralel olarak her bir kişiden elde edilen NACC 
sinyallerinin içerdiği değişim noktas says ve yerleri de 
birbirlerinden farkllk göstermektedir. Sral Bayesian değişim 
noktas algoritmas 23 kişiden elde edilen ve önişlemesi yaplan 
NACC_R ve NACC_L olmak üzere toplam 46 BOLD sinyali 
üzerinde uygulanmştr. Algoritmann uygulama parametreleri 
���� = {15,25,30} ve ���� = {10,20} olarak belirlenmiştir. 
Varsaylan değer ise kmax=25, dmin=10’dur. Sinyalin zaman 
serisi içerisindeki beklenmeyen değişimler sonsal olaslk ile 
hesaplanmaktadr. Şekil 2’de farkl iki kişinin dinlenme 
durumunda NACC’den çkarsanan ortalama sinyaller ve 
algoritmann her iki farkl sinyalde ürettiği sonuçlar verilmiştir. 
Şekilde mavi BOLD sinyalini, yeşil Bayesian algoritmas ile 
modellenen sinyali ve krmz da olaslk değerlerini 
göstermektedir. Şekil 2.a uyaran olmadan dinlenme annda 
alnmas beklenen sinyali gösterirken, Şekil 2.b dinlenme 
durumunda NACC’de gerçekleşen ancak olmas beklenmeyen 
değişimlerin yerlerini ve bu değişimlerin olma olaslğn 
göstermektedir. Sinyaldeki beklenmeyen aktivasyonlar ve/veya 
değişimler bu değişimlerin yerleri ve olaslklar ile birlikte 
voksel spesifik olarak tahminlenebilmektedir.  

 

Şekil 1. rs-fmri veri setinden rastgele seçilen 12 kişiye ait NACC 
sinyalleri 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 

Şekil 2. İki farkl kişiye ait rs-NACC sinyali (a) Değişim içermeyen 
beklenen sinyal (b) Belirli noktalarda beklenmeyen değişimler 
içerdiği gözlenen sinyal 
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Sonuçlar, varsaylan parametrelerle NACC_R ve NACC_L 
sinyallerinin ortalama µ=1,71 değişim noktas içerdiğini, 
standart sapmasnn σ=0.071 olduğunu, ancak bu değerin kmax 
ve dmin ‘e bağl olarak değiştiğini göstermektedir. Tablo I’de 
tüm katlmclarn NACC sinyallerinde p>0.4 olaslkla 
bulunan değişim saylarn göstermektedir. İdeal bir rs-NACC 
sinyali parametreden bağmsz olarak değişim içermemelidir ve 
bunlar Tablo I’de koyu renk ile gösterilmiştir. 

 
TABLO I.  TÜM KATILIMCILARA AİT NACC SİNYALLERİNDE P>0.4 

OLASILIKLA BULUNAN DEĞİŞİM NOKTASI SAYILARI 

IV. DEĞERLENDİRME 
 Bu çalşmada 23 farkl kişinin rs-fmri çekimlerinden elde 

edilen NACC sinyalleri üzerindeki beklenmeyen dalgalanmalar 
ve bu dalgalanmalarn yarattğ değişimler incelenmiştir. Bu 
amaçla zaman serisi üzerindeki ani değişiklikleri ve 
beklenmeyen davranşlar bulmak için Bayesian tabanl 
değişim noktas analizi kullanlmştr. Algoritma, stokastik geri 
izleme ve sonsal dağlm ile birlikte değişimlerin saysn, 
yerlerini ve değişim olaslğn da bulmaktadr. Algoritma ön 
kabulü yaplan kmax ve dmin parametrelerinin farkl değerleri ile 
çalştrlmştr. Çalşmada önerilen yöntem ile voksel spesifik 
olarak rs-fmri sinyallerinden beklenmeyen aktivasyon içeren 
sinyaller lineer zamanda tahminlenebilmektedir. Böylelikle 
aktivasyon beklenmeyen bir BOLD sinyalinin rs-fmri sinyaline 
ne kadar yaknsadğ belirlenebilmektedir. Benzer şekilde görev 
uyarml fmri sinyallerinde de tasarm matrisinden bağmsz 
olarak aktivasyonlarn gerçekleştiği zamanlar, aktivasyondan 
harici değişimler ve bu değişimlerin ve aktivasyonlarn 
gerçekleşme olaslklarnn modellenmesi mümkündür. 

KAYNAKLAR 

[1] J. J. Pekar, “A brief introduction to functional MRI,” IEEE Eng. Med. Biol. 
Mag., vol. 25, no. 2, pp. 24–26, Mar. 2006. 

[2] M. A. Lindquist, J. M. Loh, L. Y. Atlas, and T. D. Wager, “Modeling the 
Hemodynamic Response Function in fMRI: Efficiency, Bias and Mis-
modeling,” Neuroimage, vol. 45, no. 1 Suppl, pp. S187–S198, Mar. 2009. 

[3] S. Ogawa, T. M. Lee, A. R. Kay, and D. W. Tank, “Brain magnetic resonance 
imaging with contrast dependent on blood oxygenation.,” Proc. Natl. Acad. 
Sci. U. S. A., vol. 87, no. 24, pp. 9868–9872, Dec. 1990. 

[4] J. E. Chen and G. H. Glover, “Functional Magnetic Resonance Imaging 
Methods,” Neuropsychol. Rev., vol. 25, no. 3, pp. 289–313, Sep. 2015. 

[5] J. W. Henson, P. Gaviani, and R. G. Gonzalez, “MRI in treatment of adult 
gliomas,” Lancet Oncol., vol. 6, no. 3, pp. 167–175, Mar. 2005. 

[6] K. Tabelow et al., “Accurate Localization of Brain Activity in Presurgical 
fMRI by Structure Adaptive Smoothing,” IEEE Trans. Med. Imaging, vol. 
27, no. 4, pp. 531–537, Apr. 2008. 

[7] T. Jao et al., “Volitional eyes opening perturbs brain dynamics and 
functional connectivity regardless of light input,” NeuroImage, vol. 69, pp. 
21–34, Apr. 2013. 

[8] B. Biswal, F. Zerrin Yetkin, V. M. Haughton, and J. S. Hyde, “Functional 
connectivity in the motor cortex of resting human brain using echo-planar 
mri,” Magn. Reson. Med., vol. 34, no. 4, pp. 537–541, Oct. 1995. 

[9] M. H. Lee, C. D. Smyser, and J. S. Shimony, “Resting state fMRI: A review 
of methods and clinical applications,” AJNR Am. J. Neuroradiol., vol. 34, 
no. 10, pp. 1866–1872, Oct. 2013. 

[10] X. Liu, N. Zhang, C. Chang, and J. H. Duyn, “Co-activation patterns in 
resting-state fMRI signals,” NeuroImage, vol. 180, pp. 485–494, Oct. 2018. 

[11] E. S. Finn et al., “Functional connectome fingerprinting: identifying 
individuals using patterns of brain connectivity,” Nat. Neurosci., vol. 18, no. 
11, pp. 1664–1671, Nov. 2015. 

[12] G. Chen et al., “Classification of Alzheimer disease, mild cognitive 
impairment, and normal cognitive status with large-scale network analysis 
based on resting-state functional MR imaging,” Radiology, vol. 259, no. 1, 
pp. 213–221, Apr. 2011. 

[13] O. Ozalay et al., “Cortical thickness and VBM in young women at risk for 
familial depression and their depressed mothers with positive family 
history,” Psychiatry Res. Neuroimaging, vol. 252, pp. 1–9, Jun. 2016. 

[14] G. S. Dichter, D. Gibbs, and M. J. Smoski, “A systematic review of relations 
between resting-state functional-MRI and treatment response in major 
depressive disorder,” J. Affect. Disord., vol. 172, pp. 8–17, Feb. 2015. 

[15] N. K. Logothetis, J. Pauls, M. Augath, T. Trinath, and A. Oeltermann, 
“Neurophysiological investigation of the basis of the fMRI signal,” Nature, 
vol. 412, no. 6843, pp. 150–157, Jul. 2001. 
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 kmax =15 kmax =25 kmax =30 
 dmin = 

10 
dmin = 

20 
dmin = 

10 
dmin = 

20 
dmin = 

10 
dmin = 

20 
 NACC NACC NACC 

# 
Katlmc 

R L R L R L R L R L R L 

1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 
2 2 2 2 3 2 4 2 3 1 2 2 2 
3 1 4 2 3 1 3 1 4 1 3 2 3 
4 0 4 0 3 0 5 0 2 0 4 0 1 
5 5 3 0 1 4 3 0 2 4 2 0 1 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 3 4 2 2 3 5 2 3 3 4 2 2 
13 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 2 3 
14 2 0 4 0 3 0 4 0 3 0 3 0 
15 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
16 2 5 3 5 2 6 4 4 2 4 3 4 
17 4 2 4 1 3 2 3 0 4 2 5 0 
18 1 2 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 
22 2 3 4 2 3 3 5 2 2 4 4 3 
23 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 

GRUP 
ORT (µ) 1,74 1,52 1,71 1,45 1,56 1,39 

GRUP 
STD (σ) 0.071 0.063 0.071 0.064 0.072 0.063 


