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Course Name

BiyomekaniğeveBiyomühendisliğeGiriş

Introduction to Biomechanics and Bioengineering.

Kodu
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Code)
(Semester) (Local Credits)
(ECTS Credits)
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7-8
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5
Makina Mühendisliği
Bölüm / Program
(Department/Program) Mechanical Engineering

Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
2
1
-

Dersin Türü
(Course Type)

Seçime Bağlı
(Option)

Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)

MUK209 Mukavemet I, MUK 207 veya MUK207E Mukavemet, AKM 209 Akışkanlar
Mekaniği II,MAL201 veya MAL201E Malzeme Bilimi
(MUK 209 Strength of Materials I, MUK 207 or MUK 207E Strength of Materials, AKM 209
Fluid Mechanics II, MAL201 or MAL201E Malzeme Bilimi/Materials Science)
Temel Bilim
Temel Mühendislik
Mühendislik Tasarım
İnsan ve Toplum
(Basic Sciences)
(Engineering Science) (Engineering Design)
Bilim
(General Education)

Dersin mesleki bileşene
katkısı, %
(Course Category
by Content, %)

Dersin İçeriği
(Course Description)

Dersin Amacı
(Course Objectives)

Dersin Öğrenme
Çıktıları

Dersin Dili
(Course Language)

%75

Türkçe
(Turkish)

%25

Biyomekaniğin temel prensipleri; Sert ve yumuşak dokuların biyomekaniği, yapısı, çeşitleri,
mekanik özellikleri; Yükler altında kemik adaptasyonu, osseointegrasyon, mikro hareket,
gerilme izolasyonu ve kemik erimesi kavramları; İmplant ve protez malzemeleri, özellikleri ve
formları; Biyouygunluk kavramı ve implant ve protez tasarımındaki önemi; İmplant ve protez ile
doku ara yüzey etkileşimleri ve etkileşim geometrileri, bu geometrilerin implant ve protezlerin
stabilitesi, kuvvet akışına etkileri, gerilme ve kuvvet transferi.
Fundamentals of bone mechanics; Hard and soft tissue biomechanics, structure, types and
mechanical properties; Mechanically mediated bone adaptation, osseointegration, micro-motion,
stress shielding and bone resorption; Materials for implants and prothesis, properties and their
forms; Aspects of Biocompatibility and its importance in implant and prosthesis design; Interface
of Tissue and Biomaterial, interface geometires and load transfer between tissue and biomaterial
Bu dersile Mühendislik öğrencilerine,
1. Yumuşak ve sert doku biyomekaniğini, biyolojik kuvvetleri tanıtmak,
2. Kemik ve yumuşak dokuların yapılarını ve mekanik özelliklerini tanıtmak
İmplant / protez tasarımında dikkate alınması gereken prensipler konusunda bilgilendirmek
amaçlanmaktadır.
This course aim:
1. To introduce the students the hard and soft tissue biomechanics and biological forces.
2. To introduce the students the structure and the mechanical properties of the hard and soft
tissues.
3. To develop an understanding on the essentials of implant / prosthesis design.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
A. Biyomekaniğin temel prensiplerini, sert ve yumuşak dokuların biyomekanik
özelliklerini öğrenirler.
B. Normal biyolojik fonksiyon ve aktiviteler sırasında insanvücudunda oluşan yükler
hakkında bilgi sahibi olurlar
C. İnsan vücudunda bulunan sert ve yumuşak dokuların mekanik özellikler hakkında
genel bir bilgi sahibi olurlar.
D. Bu yapıların ve fonksiyonlarının modellenmesi konusunda bilgi sahibi olurlar
E. İmplant veProtez tasarımında kullanılabilecek malzemeler ve bunların fiziksel
özellikler konusunda bilgi sahibi olurlar.
F. Biyouyumluluk kavramı konusunda genel bir bilgi sahibi olurlar.
G. İmplant ve doku ara yüzeyinin ve bunun implantın kısa ve uzun vadede etkileri
konusunda bilgi sahibi olurlar..

(Course Learning
Outcomes)

Students who have completed this course will learn bout :
A. Basic principles of biomechanics, biomechanical properties of hard and soft tissues.
B. Loads on anatomical units opf the body under different activites and biological
functions
C. Mechanical properties of hard and soft tissues in the body
D. Assumptions and modeling rules of tissues and their functions
E. Implant and prosthesis design materials and properties of these materials
F. General consepts of biocompatibility
G. Interface properties between the implants and the tissues, in the short and the long run.

(COURSE CATALOGUE FORM)
Ders Kitabı

1. D.R. Peterson, J.D. Bronzino; Biomechanics: Principles and
Applications; Springer, CRC Press, 2ndEdition, 2007
2. J. Park; Biomaterials: An Introduction; Springer, 1st edition, 2010

(Textbook)

Diğer Kaynaklar

1. J.D. Borinzo (Ed.); The Biomedical Engineering Handbook; CRC
Press, 3rd Edition, 2006
2. B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons; Biomaterials
Science: An Introduction to Materials in Medicine; Springer, 2nd
edition, 2004
3. Y.C.Fung; Biomechanics; Springer, 2nd edition, 1996
4. J.D. Humphrey, S. DeLange; An Introduction to Biomechanics:
Solids and Fluids, Analysis and Design; Springer, 1st edition, 2010
5. J.D. Humphrey; Cardiovascular Solid Mechanics; Springer, 1st
edition, 2002

(Other References)

Ödevler ve Projeler
(Homework& Projects)

3 ödev ve 1 adet öğrenci projesi verilecektir.

3 homework and 1 student projects will be given

Laboratuar Uygulamaları

Yok

(Laboratory Work)

Not applicable

Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)

Ödevlerin ve projelerin hazırlanmasında bilgisayar kullanımı teşvik edilmektedir.
Öğrenciler sayısal analiz (FEM) yöntemini kullanmaları konusunda teşvik edilecektir.
Will be encouraged for the homework and project especially on the use of FEM
related topics

Diğer Uygulamalar

Yok

(Other Activities)

Not applicable

Başarı Değerlendirme
Sistemi

Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)

(Assessment Criteria)

Adedi
(Quantity)

Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)

2

%30

3

% 15

1

%15

1

%40

S
DERS PLANI
Hafta

Konular

Dersin
Çıktıları

1
2

Biyomekaniğin Temel prensipleri

A,B

İskelet – Kas Sistemi

A,B

3

Kardiyovasküler Sistemler

A,B

4
5

Biyomekanikte Elastisite Prensipleri

B,C

Sert Dokuların (Kemik) Biyomekaniği ve Kemik İmplantları

B,C,D

6

Yumuşak Dokuların (Tendon, Ligament) Biyomekaniği ve Tamir İmplantları

B,C,D

7

Kan Akışının Biyomekaniği ve Damar içi İmplantlar

B,C,D

8
9

Biyometaller, Biyoseramikler, Biyopolimerler, Biyokompozitler

B;D,E

10

Sert Dokularda İmplant / Doku arayüzü

E,F,G

11
12

Yumuşak Dokularda İmplant / Doku arayüzü

E,F,G

13

Ortoz Yapılarının Temel Prensipleri

14

Uygulama Örnekleri

B,D,E,F

Biyo-uyumluluk

Sert ve yumuşak dokuların dış etkilere göre kendini adaptasyonu

B,D,E,G
A,B,C,D,F,G
A,B,C,D,E,F,G

COURSE PLAN
Weeks

Topics

Course
Outcomes

1

Basic Principles of Biomechanics

A,B

2

The Muskoskeletal System

A,B

3

The Cardiovascular System

A,B

4

Elasticity Principles in Biomechanics

B,C

5

Biomechanics of Hard Tissues (Bones) & Bone Implants

B,C,D

6

Biomechanics of Soft Tissues (Tendons, Ligaments) & Repair Implants

B,C,D

7

Biomechanics of Blood Flow & Vascular Implants

B,C,D

8

Biometals, bioceramics, biopolymers, biocomposites

B;D,E

9

Biocompatibility

10

Implant / Biomaterials Interface on Hard Tissues

E,F,G

11

Implant / Biomaterials Interface on Soft Tissues

E,F,G

12

Adaptation and remodeling of hard and soft tissues based on external stimuli

13

Basic Principles of Orthosis

14

Case studies

B,D,E,F

B,D,E,G
A,B,C,D,F,G
A,B,C,D,E,F,G

DersinTüm MühendislikProgramlarıylaİlişkisi
Katkı Seviyesi
1
2
3

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
a
b
c

Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini makina mühendisliği uygulamalarında kullanabilme
becerisi,
Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve
donanımları kullanabilme becerisi,
Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve
verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi,

d

Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi,

e

Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi,

f

Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği,

g

Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi,

h

Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği,

i

Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği,

j

Makina mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi sahibi olma özelliği,

k
l

X

X
X

X
X

Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye
ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi,
Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama
deneyimi

1: Yok, 2. Kısmi, 3. Tam

Relationship between the Course and all Engineering Curriculum
Level of
Contribution

Program Outcomes

1

a
b
c

2

An ability to apply the knowledge of mathematics, science, and engineering to mechanical engineering
problems,
An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data and use modern
tools and equipment,
An ability to select, develop and/or design a system, component, or process to meet desired performance
criteria, manufacturing capabilities and economic requirements,

d

An ability to function and/or develop leadership in multi-disciplinary teams,

e

An ability to identify, formulate, and solve mechanical engineering problems,

f

An understanding of professional and ethical responsibility,

X

X

X

g

An ability for effective written and oral communication in Turkish and English,

h

An ability to understand and comment on the impact of engineering solutions in a national and global
context,

i

A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning,

j

A knowledge of contemporary issues in mechanical engineering,

k

An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools, such as computer programs,
necessary for engineering design and analysis, and to use modern information systems,

l

A detailed knowledge of and experience on a specific application field of mechanical engineering

X
X

1: None, 2. Partial, 3. Full
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