
PORADNIK  SKALOWANIA   MODELI   KARTONOWYCH

Często zdarza się, że trafia w nasze ręce model w innej skali nie 
pasującej do naszej kolekcji. Przyjęte są pewne umowne skale , dla 
poszczególnych rodzajów modeli i tak .

- dla samolotów – 1:33, 1:32 ,1:48, 1:50
- dla samochodów – 1:25, 1:16, 1:18
- dla pojazdów wojskowych – 1:25, 1:35 itd..

Nie wymieniam tutaj wszystkiego, bo nie o to chodzi. Trafiają się jednak 
modele w trochę”dziwnych” skalach jak  np.1:40, 1:43,  1:38 ,lub jeszcze 
innych .
Aby taki model pasował do naszych zbiorów można go przeskalować do 
„jedynie słusznej naszej skali” i wydrukować.
Należy pamiętać o tym, aby różnica skali nie była zbyt duża, bo model albo 
zatraci szczegółowość, albo będzie zbyt drobiazgowy, trudny do wykonania.

JAK PRZESKALOWAĆ MODEL 

Sposobów jest bardzo wiele. Opiszę najprostszy chyba i najtańszy sposób z 
wykorzystaniem darmowego  oprogramowania dostępnego w internecie tak w
wersji instalacyjnej jak i przenośnej – portable do zamontowania na pendrive 
lub innym nośniku np. karcie pamięci SD.

ZASADY

Przeskalowanie modeli

Powiększanie:   Jeżeli mamy model w skali 1:50, a chcemy go powiększyć 
np. do 1:35  obliczamy procentowy współczynnik zmiany wielkości  

50:35 = 1,428        1,428 x100 = 142,8   %

Pomniejszanie

W przypadku pomniejszania podobnie  np. 1:33 na 1:48  , 33:48= 0,68   
czyli 68%



Można użyć prostego kalkulatora do ściągnięcia w wersji portable „Scale 
Calculator,  lub darmowej aplikacji na telefon ze sklepu Google  „Model 
Scale Calculator, która robi dokładnie to samo.

Jeżeli model mamy w pliku PDF, a nie chcemy wszystkiego drukować lub coś
poprawić na jednej ze stron , można posłużyć się darmowym i szybkim 
programem (dostępny również w wersji portable)  PDF Xchange Viewer. 
Oprócz przeglądania PDF ma możliwość konwertowania ich do pojedynczych
stron jako pliki graficzne jpg.  (Eksportuj – zapisz jako obraz) – 
Równocześnie z konwersją można ustawić zmianę rozmiaru w % i 
otrzymamy już powiększone lub pomniejszone pliki jpg.  

 Niektóre pliki PDF są zakodowane  i program nie może ich konwertować. 
Wtedy przydaje się inny darmowy programik „ PDF MATE PDF Converter”.   
 Pliki PDF zabezpieczone hasłem - ( paper-replika.com)  po konwersji na jpg 
już nie wymagają hasła do otwarcia.



Interfejs programu PDF Xchange Viewer

interfejs programu PDF MATE PDF  Converter.



Mamy już przygotowane pliki do zmiany skali. Teraz potrzebny jest program 
graficzny, który to wykona.

Praktycznie w każdym profesjonalnym programie graficznym można to zrobić
ale podam najprostsze i darmowe  rozwiązanie. Sprawdzonym i szybkim 
programem jest darmowy”Photo Filtre 7”. 
Jest także dostępny w wersji portable. Jest bardzo intuicyjny i ma potężne 
możliwości. Program jest w języku angielskim, ale jest spolszczenie, które 
trzeba ściągnąć – plik (studio PL) i zamienić w plikach programu z plikiem 
(studio EN -wykasować). Po ponownym uruchomieniu program jest po 
Polsku.

Program doskonale nadaje się także do poprawy jakości zdjęć i korekcji 
błędów .  Posiada wiele filtrów pozwalających na uzyskanie dodatkowych 
efektów na zdjeciach. (potrafi też obsługiwać część wtyczek (pluginów) do 
Photoshopa – 8bf).

Interfejs programu PHOTO FILTRE 7



Zmiana skali w programie Photo Filtre

1.Otwieramy stronę ,którą chcemy powiększyć.

2. Otwieramy dowolną stronę z tej samej wycinanki i zamalowujemy ją na 
biało (usuwamy wszystko), i zapisujemy ją jako np” czysta” - (zdjęcie 
powyżej).  Chodzi o zachowanie tych samych parametrów strony – 
rozdzielczości itd. co będzie miało znaczenie przy wydruku. Na nią będziemy 
przenosić poszczególne elementy wycinanki z pierwszej otwartej strony.

3. Z menu po prawej wybieramy narzędzie „lasso” lub inne do wycinania i 
zaznaczamy obrys elementu na pierwszym obrazku. (Zaznaczamy z 
naddatkiem wokół krawędzi).

4. Zaznaczony element kopiujemy do schowka (Edycja- kopiuj , a następnie 
Edycja - wklej jako nowy obrazek.). Otwiera się obrazek ze schowka.

5.Z menu- Obrazek wybieramy - Rozmiar obrazka, a następnie w otwartym 
oknie ustawiamy w oknie nowy rozmiar wartość w %. Pokaże nam się 100%. 
Zmieniamy ja na wartość, która wyszła z obliczenia tj. 142% i zatwierdzamy 
OK. Obrazek został powiększony.

6. Kopiujemy obrazek do schowka – (Edycja-kopiuj), --- zaznaczamy czysty 
obrazek i kopiujemy do niego obrazek ze schowka. (Edycja-wklej)



Otrzymujemy powiększony element na nowej stronie. 

Tak samo przenosimy pozostałe elementy powiększanego modelu.  Po 
zapełnieniu strony zapisujemy ją jako oddzielny plik. 

Może się zdarzyć, że element oryginalnie ułożony w poziomie nie mieści się 
na nowej stronie, więc na etapie powiększania  (po powiększeniu) wybieramy
menu – Obrazek - Przekształć - obróć o 90. tak obrócony obrazek kopiujemy 
do schowka i wklejamy na nową stronę. (Edycja - kopiuj , - Edycja -  wklej).



 W przypadku pomniejszania modelu, Możemy zaznaczyć całą stronę, 
skopiować do schowka i wkleić na czysty arkusz.

Tak otrzymaną nową stronę zapisujemy po każdym zapełnieniu jako 
oddzielny plik (zmieniając nazwę) np. 1a, 1b, 2a,  itd.

Jeżeli przy pomniejszaniu modelu pozostaje nam wolne miejsce na nowym 
arkuszu, możemy tam dołożyć inne elementy z następnej strony w podany 
powyżej sposób.

Po skopiowaniu całego modelu można pokusić się o poprawę kolorystyki, czy
dodanie nowych elementów graficznych korzystając z dostępnych w 
programie narzędzi.

Darmowe programy w wersji portable proponowane w tym poradniku można 
zainstalować na pendrive i korzystać z nich tylko wtedy kiedy potrzebujemy 
nie zaśmiecając komputera. Można je także uruchamiać na innych 
komputerach nie ingerując w zainstalowany system. Programy są mało 
wymagające jeśli chodzi o użycie zasobów komputera i doskonale pracują na
starszych komputerach. Dla nowszych komputerów lepiej je mieć „pod ręką” 
w wersji instalacyjnej na dysku.



Dla leniwych podaję tabele porównania skali oraz tabelę formatów papieru



Czasem skala modelu podana przez autora nie odpowiada prawdzie. Jeżeli 
nie jesteśmy pewni, a chcemy zbudować model w konkretnej skali można 
sprawdzić wymiary oryginału w internecie i porównać go z obliczonymi 
wymiarami skalowanego modelu. Pokażę to na przykładzie Fiata 125p.
Wymiary Fiata 125p

Przy długości całkowitej  4233 mm, długość modelu w skali  1:25 powinna 
wynosić : 4233:25 =169.32 mm .
 Model  w tej skali powinien mieć mieć długość ok 17cm.


