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PowerShock? Co to?

PowerShock - to w pełni programowalna 
konsola typu open-source, na której 
użytkownik ma możliwość 
zaprogramowania własnych gier, a także 
ingerencji w konsolę pod względem 
hardware’owym. 

Urządzenie samo w sobie jest niczym 
innym, jak zastąpieniem popularnych 
“płytek ewaluacyjnych” na rzecz 
ciekawszych rozwiązań.



Dlaczego podjąłem się tego wyzwania?

Motywacją było zainteresowanie tematem 
programowania gier na AVR w języku C, oraz 
brak dostępnych, gotowych i podobnych 
urządzeń, które by to umożliwiły.

Na rynku jest wiele ofert różnych płytek 
ewaluacyjnych, jednak ciężko znaleźć taką, 
która spełnia wszystkie oczekiwania pod 
konkretne zastosowanie jakim jest 
programowanie gier. Problem ten był 
powodem do stworzenia własnej, 
programowalnej konsoli.



PowerShock - szokująca moc możliwości

Konsola służy do nauki programowania w 
formie zabawy takich języków jak:
● C
● C++
● Arduino
● Bascom

Jest to mobilne urządzenie, zasilane z 
akumulatora, zamknięte w estetycznej, 
konsolowej obudowie z możliwością 
rozbudowy w oparciu o porty rozszerzeń.



Z konsolą PowerShock możesz zmienić wszystko!

Możliwości konsoli są ogromne, użytkownik 
może:
● korzystać z gotowych funkcji lub tworzyć 

własne, autorskie oprogramowanie,
● programować gry, 
● dokonywać zmian w ustawieniach, oraz 

parametrach konsoli (poprzez zmiany 
zarówno w kodzie, jak i w samych 
podzespołach, wykorzystując 
programowalne porty rozszerzeń),

● wymieniać procesory dzięki kompatybilności 
zastosowanego w konsoli gniazda, co jest 
niewątpliwą korzyścią.



Przykładowe zastosowanie 
portów rozszerzeń

Programowalne porty rozszerzeń 
pozwalają między innymi na montaż:

● silników wibracyjnych,
● dodatkowych diod LED,
● przycisków i czujników,
● modułów wi-fi oraz bluetooth,
● i wiele, wiele więcej

Ze względu na możliwości, konsolę 
można nazwać elektronicznym 
pudełkiem, z którym programista 
będzie mógł zrobić wszystko.



Jak to się zaczęło?

Nauka programowania i 
pomysł stworzenia gry.

Rozbudowywanie i optymalizacja kodu.

Testy gry na zestawie ewaluacyjnym.

Problemy w użytkowaniu ze względu na 
nieporęczny kształt płytki i okablowanie. 

Ograniczenia wynikające z uniwersalności 
zestawu.



Pomysł rozwiązania problemu - konsola do 
nauki programowania

Opracowanie projektu konsoli.

Wybór właściwej obudowy i
pomiary jej wielkości.

Projektowanie płyty głównej.

Projektowanie 
klawiatury.



Rozwój projektu i jego 
implementacja w rzeczywistości

Przygotowanie elementów 
elektronicznych.

Przymiary płytek PCB

Zlecenie produkcji zaprojektowanych 
płytek.

Produkcja i dostawa 
płytek PCB.



Prace nad prototypem konsoli

Lutowanie elementów na płytkach PCB.

Budowa zasilacza laboratoryjnego 
do testowania konsoli.

Testy konsoli, wgranie 
pierwszego oprogramowania.



Plany na przyszłość

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie obudowy, a 
więc:
● Wycięcie otworów.
● Montaż płytek .
● Podłączenie akumulatora i wyświetlacza poziomu baterii.
● Przeprowadzenie przewodów.
● Szata graficzna obudowy.

Po ukończeniu pierwszego prototypu, planowany jest 
dalszy rozwój konsoli PowerShock:
● Stworzenie dedykowanej obudowy wykorzysując druk 3D.
● Optymalizacja konsoli: redukcja wielkości i masy urządzenia, 

zwiększenie ilości dostępnych portów rozszerzeń.
● Rozszerzenie standardów programowania konsoli, w tym 

możliwość zaprogramowania przez port USB i RS232.
● Wykorzystanie mocniejszych procesorów.
● Zwiększenie pamięci wewnętrznej konsoli.
● I wiele, wiele więcej!


