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Dersin Tanımı 
 
(Course Description) 
 

 

Biyolojik işaretlerin oluşumu ve özellikleri. Biyolojik işaretlerin algılanmasında kullanılan 
dönüştürücüler. Hasta yalıtım yöntemleri. Bilgisayarı oluşturan birimler hakkında temel bilgiler. 
Biyolojik işaretlerin bilgisayara alınması, işlenmesi ve görüntülenmesi. Hastanelerde biyolojik 
işaret ve görüntülerin saklanması ve iletimi. Bilgisayar destekli telemetrik sistemlerin tasarımı. 
Mikroişlemci destekli kan basıncı, vücut sıcaklığı, elektrokardiyogram ve elektromiyogram 
ölçüm düzenleri. 
Origins and properties of biological signals. Transducers for biological signals. Patient isolation 
methods. Fundamentals of computer units. Computer assisted biological signal acquisition, 
processing and monitoring. Archiving and transmitting of biological signals and images in and 
between medical centers. Computer aided telemetric system design. Microprocessor based blood 
pressure, body temperature, electrocardiogram, and electromyogram measurement devices. 

 

Dersin Amacı 
 
(Course Objectives) 
 

 

 

1. Bu ders kapsamında ağırlıklı olarak biyolojik işaretlerin bilgisayara bir donanım yardımıyla  
     alınması,  
2.biyolojik işaretlerin işlenmesi ve görüntülenmesi, 
3.biyolojik işaretlerin saklanması ve internet üzerindeki bir uç birime gönderilmesi 

1. It is aimed to familiarize students with the concepts of acqisition,  
2. biological signal processing and monitoring, 
3. archiving of biological signals and transmission of biological signals into a computer on the  
    network. 

 

 

 

 

Dersin Öğrenme  
Çıktıları  
 
 
 

Bu derste öğrencilere,  
I.   biyolojik işaretlerin bilgisayara alınması işleminde kullanılan temel sistem  
      elemanları,  
II. bu temel çevre elemanların yazılımla kontrolü,  
III.bilgisayara alınan işaretler üzerindeki gürültünün yazılımla yok edilmesi ve  
      yazılımla biyolojik işaretlerin işlenmesi,  
IV.biyolojik işaretlerin bilgisayarda görüntülenmesi,  
V.  verilerin sıkıştırılarak saklanması ve başka bir bilgisayara iletilmesi,  

 
hakkında bilgi verilmekte ve beceriler kazandırılmaktadır. 
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DERS PLANI  
 

Hafta Konular 
Dersin 

Öğrenme 
Çıktıları 

1 Giriş,dersin kapsamı I 

2 
Biyolojik işaretlerin oluşumu ve özellikleri.  
Biyolojik işaretlerin algılanmasında kullanılan dönüştürücüler.  

I 

3 Sınıf çalışması. I 
4 Bilgisayarı oluşturan birimler hakkında temel bilgiler. I-II 
5 Bilgisayarda program ve donanım kesmesi. II 
6 Sınıf çalışması. II 
7 Sayısal-Analog veri dönüştürme işlemi. II 
8 Paralel port kullanımı ile verilerin bilgisayara alınması. II 
9 Sınıf çalışması. II 

10 Biyolojik işaretlerin işlenmesi ve görüntülenmesi. III-IV 
11 Biyolojik işaretlerin saklanması.  V 
12 Biyolojik işaretlerin iletimi: Seri haberleşme. V 
13 Sınıf çalışması.  V 
14 Öğrenci sunuşları. V 

 
 

COURSE PLAN 

 

Weeks Topics 
Course 

Learning 
Outcomes 

1 Introduction, contents of the course.  I 

2 
Origins and properties of biological signals.  
Transducers for biological signals. Patient isolation methods. 

I 

3 Class study I 
4 Fundamentals of computer units. I-II 
5 Software and hardware interrupts in a personal computers (PC). II 
6 Class study II 
7 Digital-Analog data conversion. II 
8 Data acquisition by using parallel port to PC. II 
9 Class study II 

10 Biological signal processing and monitoring. III-IV 
11 Archiving  of biological signals. V 
12 Transmitting of biological signals in and between medical centers. V 
13 Class study V 
14 Presentations of students V 

 
 
 
 
 
 

 
(Course Learning 
Outcomes) 
 
 

 

 

Students will learn 
I.   basic system components used to acquire biological signals by the computer, 
II.  control of peripheral components by software, 
III. cancellation of noise in the acquired signals and the signal processing by software, 
IV. monitoring of biological signals on the computer, 
V.   archiving of compressed data and transmission of the data to another terminal. 



 
Dersin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi 

 

 

 

Relationship of the Course to Electronics and Communication Engineering Student Outcomes 
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 Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar) 

Katkı 
Seviyesi 

1 2 3 

1 
Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, 

formüle etme ve çözme becerisi. 
 X  

2 
Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve 

refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.   
  X 

3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X   

4 
Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin 

küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar 

verme becerisi. 
 X  

5 
Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri 

planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. 
 X  

6 
Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik 

yargısını kullanma becerisi. 
  X 

7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.  X  

 Program Student Outcomes 

Level of 
Contribution 

1 2 3 

1 
An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of 

engineering, science, and mathematics.  
 X  

2 
An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration 

of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic 

factors. 
  X 

3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X   

4 
An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make 

informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, 

environmental, and societal contexts. 
 X  

5 
An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a 

collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. 
 X  

6 
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use 

engineering judgment to draw conclusions. 
  X 

7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies.  X  


