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Адаптивна стимулација − новa метода 
за психофизиолошко испитивање и детекцију лажи 

 
Апстракт: Метода адаптивне стимулације представља 

ново решење за психофизиолошку стимулацију испитаника и ана-
лизу реакција добијених снимањем EDA или других физиолошких 
сигнала. Метода се базира на идеји да се, путем краткотрајних 
звучних и/или визуелних стимулуса у трајању не дужем од 3s, 
испитаник прво доведе у специфично психолошко стање, после че-
га се испитанику приказује релевантно питање за које се анали-
зира EDA реакција. Специфично стање у које се испитаник дово-
ди карактерише довољан степен релаксираности и хабитуација 
на садржај релевантног стимулуса, као и хабитуација на поче-
так приказа стимулуса. По обављеној хабитуацији и постизању 
задовољавајућег нивоа релаксираности, испитанику се приказује 
релевантан садржај који, у случају да га испитаник не препозна, 
пролази као један од многобројних ирелевантних стимулуса, док у 
случају да га испитаник препозна, производи EDA реакцију. Спе-
цифичност стимулацје доводи и до новог начина анализе забеле-
женог EDA сигнала. Једна од главних новина се огледа у одбаци-
вању свих лажних реакција које се јављају ван временског прозора 
очекивања реакције у трајању од само 3s. Принципи хабитуације 
и краткотрајне стимулације доводе до приказа великог броја 
стимулуса испитанику, што омогућава примену статистичких 
коректива у интерпретацији укупних резултата. Исто тако, као 
последица извршене хабитуације, приликом анализе резултата 
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добијених адаптивном стимулацијом, примарни значај има прису-
ство или одсуство реакције на релевантно питање, за разлику од 
методе полиграфије где велики број питања током испитивања 
производи реакцију али се њена релевантност утврђује на основу 
компарације са интензитетима реакције на друга питања. 

Кључне речи: адаптивна стимулација, EDA, GSR, полигра-
фија, психофизиологија. 
 

Увод 
 

Иако се психофизиолошке методе срећу још пре више хи-
љада годинa, први инструменти који су, у сврхе психолошког те-
стирања, мерили различите физиолошке сигнале углавном почи-
њу да се развијају током 19. века. Прве књиге и радови, који су 
углавном обрађивали физиолошке реакције испитаника током по-
лицијског испитивања, појавили су се крајем 19. века (Fere, 1988). 
Међу првим психофизиолошким инструментима појавили су се 
уређаји којима се мерио ритам дисања, срчана фреквенција и еле-
ктродермални ефекти. Полиграфска метода развијала се постепе-
но од краја 19. века и, у почетку свог развоја, примењивала је уп-
раво ове физиолошке сигнале (срчана фреквенција, притисак и ри-
тaм дисања). Године 1938. додат је галванометар који је мерио до-
бро познате електродермалне ефекте. Додатком галванометра та-
дашњи полиграф могао је да анлизира све најважније биосигнале 
које анализира и данашњи полиграф. У наставку развоја полиграф 
је аутоматизован унапређењем електронике, а током осамдесетих 
и деведесетих година је потпуно компјутеризован. Принцип рада 
се, међутим, није променио. Техника која је данас позната као 
CQT (Control Question Test) развијена је још 1947. године. 

Све време развој полиграфа пратиле су значајне контровер-
зе у погледу поузданости резултата тестирања. Да би добили јасне 
одговоре који се тичу поузданости и применљивости полиграфа у 
различитим околностима, Национална академија наука (National 
Academy of Sciencies) је јануара 2001. године отпочела са пројек-
том Study to Review the Scientific Evidence on the Polygraph којим је 
требало да јасно одреди значај резултата и начин примене поли-
графа. Финални извештај публикован је 2003. године под насло-
вом The Polygraph and Lie Detection и јавно је доступан на сајту 
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Националне академије наука (National Research Council, 2003). 
Укратко говорећи, ово истраживање каже да ниво поузданости по-
лиграфа није довољно висок и да би требало тражити нове методе 
којима би се поузданост повећала. Овај извештај, као и бројни 
други радови (Мијовић, 1994), указују на проблеме са којима се 
суочава полиграфија. 

Имајући у виду ове радове, сасвим је јасно да је полиграфс-
кој методи неопходно унапређење и пуно истраживања како би се 
дошло до нових технологија које би могле да се примењују са ве-
ћом поузданошћу у сврхе детекције лажи, скрининга запослених 
или проверу приликом запошљавања, као и у сврхе различитих 
психолошких испитивања. 
 
Проблеми полиграфије 

 
Приликом покушаја да се направи адаптивна стимулација кao 

нова метода за детекцију лажи и психолошко испитивање (Ранђе-
ловић, 2012; Ранђелoвић 2015), сагледани су проблеми које поли-
граф има и који доводе до ниског нивоа поузданости полиграф-
ских резултата. Тако су уочени следећи проблеми: 
 
• Проблем поновљивости експеримента (reproducibility and 

repeatability) 
Један од основних принципа научне методологије је репро-

дуцибилност експеримента. Репродуцибилност значи да се експе-
римент може поновити у различитим лабораторијама при чему ће, 
у одређеним оквирима, доћи до поклапања резултата. Поновљиво-
ст (repeatability) значи да ће експеримент, приликом понављања у 
истој лаобраторији, под истим условима, дати резултате у грани-
цама предвиђене грешке. Код полиграфа, основни проблем репро-
дуцибилности и поновљивости лежи у методолошкој чињеници да 
питања поставља полиграфиста (човек). И у случају репродуциби-
лности, када испитивања врше различити људи, и у случају поно-
вљивости, када један испитивач поставља питања, она нису поста-
вљена на идентичан начин. Када један испитивач испитује два ра-
зличита испитаника, он исто питање не може да постави на иде-
нтичан начин. Начин на који је питање постављено, у смислу не-
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вербалне комуникације, интонације, промене боје тона, утиче на 
реакције испитаника. 

Адаптивна стимулација решава овај проблем тако што пи-
тања поставља рачунар, а не човек. Уз помоћ рачунара питања се 
увек постављају на исти начин, па је могуће задовољити принципе 
репродуцибилности и поновљивости. 

 
• Немогућност прецизног мерења параметара реакције 

Овај проблем се односи на чињеницу да приликом поста-
вљања питања полиграфиста сам обележава тренутак када почиње 
да поставља питање. Он то најчешће ради притиском дугмета ми-
ша. Полиграфиста, на исти начин, обележава и тренутак када ис-
питаник одговори на постављено питање. Овакав начин обележа-
вања уноси грешку реда величине неколико стотина милисекунди, 
што онемогућава прецизно утврђивање латенци реакција. Исто та-
ко, дужина питања које се поставља онемогућава одређивање та-
чног момента стимулације. Полиграфи се углавном производе та-
ко да немају могућност утврђивања бројних других параметара 
који би могли да опишу реакцију (нпр. нагиб реакције, површина 
реакције, дужина трајања реакције и слично), нити би ти параме-
три могли да се адекватно користе имајући у виду дужину поста-
вљеног питања. 

Адаптивна стимулација решава овај проблем тако што ра-
чунар поставља питања па, самим тим, на прецизан начин аутома-
тски маркира тренутак приказа стимулуса. С друге стране, код 
адаптивне стимулације испитаник не даје било какве одговоре, па 
се тренутак одговора испитаника и не бележи. Исто тако, адапти-
вна стимулација захтева прецизно мерење низа параметара који 
дефинишу реакцију испитаника. Ови параметри укључују: лате-
нцу реакције, амплитуду реакције, нагиб криве реакције, површи-
ну реакције и трајање реакције. 

 
• Проблем реаговања на почетак постављања питања 

Овај проблем манифестује се тако што испитаник показује 
EDA реакцију на скоро свако постављено питање, било оно реле-
вантно, ирелевантно или контролно. Закључак о томе да ли испи-
таник лаже или не доноси се на основу упоређивања амплитуда 
реакција. Реакција на почетак скоро сваког питања јавља се због 
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ишчекивања испитаника да чује ново питање, када сам тренутак 
отпочињања питања изазива реакцију и поред тога што испитаник 
још увек није чуо садржај питања. Тако питање „Да ли је ваше 
име Марко“ изазива реакцију чим испитаник чује почетне речи 
„да ли“, без потребе да чује и разуме остатак питања. Имајући у 
виду да на амплитуду реакције утиче ток мисли испитаника, на 
који се, по постављању питања, ни на који начин не утиче, јасно је 
да тренутна методологија испитивања ствара потенцијалне про-
блеме у поузданости тумачења резултата. 

Адаптивна стимулација решава овај проблем применом 
принципа хабитуације на тренутак отпочињања питања, који је 
објашњен је у наставку текста. Укратко, овај принцип се базира на 
идеји да се, пре приказа релевантног стимулуса испитаник прво 
хабитуира на промену стимулуса, тако да сама смена визуелних 
или звучних стимулуса не доводи до појаве реакције. 

 
• Проблем промене теме 

До физиолошке реакције симпатичког нервног система мо-
же да доведе било каква промена фокуса пажње. Када, током је-
дног питања, испитаник мисли о једној теми, а затим чује садржај 
следећег питања, долази до промене фокуса пажње. Том прили-
ком, уколико је промена теме довољно значајна, може да се јави и 
EDR одговор. На тај начин стварају се бројне лажне реакције које 
нису последица реаговања на садржај питања, већ последица про-
мене фокуса пажње. 

Адаптивна стимулација решава овај проблем применом 
принципа хабитуације на садржај питања, који је објашњен је у 
наставку текста. Овај принцип је заснован на идеји да се испита-
ник прво хабитуира на одређену тему, а да се, тек после извршене 
хабитуације, прикаже релевантан стимулус. У том случају испита-
ник неће реаговати на промену садржаја стимулуса, већ једино на 
препознавање садржаја стимулуса (нпр. препознавање неког еле-
мента дела које се испитује). 

 
• Проблем дугог размишљања 

Овај проблем односи се на методологију полиграфског ис-
питивања по којој се испитанику чита питање, после чега му се 
даје више од 20s времена да размишља о постављеном питању. 
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Ток мисли током овако дугог периода је потпуно непредвидљив. 
Може се десити да испитаник током првих 5s почне да мисли о 
постављеном питању, а да у наставку мисли на ситуацију у којој 
се назлази, због чега може да развије реакцију и поред тога што 
само питање није стресно за испитаника. 

Адаптивна стимулација решава овај проблем применом 
принципа скретања пажње, који је објашњен у наставку текста. 
Принцип је заснован на идеји да се по краткотрајном приказу ре-
левантног садржаја (у трајању 1-3s) одмах настави са приказом 
стимулуса сличног садржаја, чиме се врши скретање пажње са ре-
левантног стимулуса. 

 
• Контрамере 

Полиграфске контрамере представљају још један од про-
блема са којима се полиграфија суочава. Многе контрамере могу 
се приметити постављањем различитих сензора који детектују по-
крете испитаника. Неке од контрамера није могуће спречити или 
приметити. Нпр. ујед за језик током контролног питања изазива 
реакцију која може да доведе до погрешног тумачења резултата. 
Ова контрамера не може да се спречи постављањем било каквих 
сензора. 

Код адаптивне стимулације скоро је немогуће применити 
било какве контрамере, пре свега због принципа сакривања реле-
вантног питања, који је објашњен у оквиру овог рада. С обзиром 
на то да питања код адаптивне стимулације не трају дуже од 3s, 
као и да рачунар аутоматски врши избор стимулуса који се прика-
зује, ни испитаник, нити било ко други, не зна када ће релевантно 
питање бити приказано. У тренутку када рачунар изговори или 
прикаже питање (стимулус), испитаник једноставно нема времена 
да предузме било какву контра меру. 

 
Принципи адаптивне стимулације 

 
Адаптивна стимулација анализира стање испитаника прате-

ћи неки од физиолошких сигнала који се могу применити у ове 
сврхе (EDA, EEG, срчана фреквенција, прокрвљеност ...). Упоре-
ђивањем ових сигнала може се закључити да је EDA најпогоднији, 
с обзиром на то да је најједноставнији за примену и да је уређај за 
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регистровање овог сигнала релативно једноставан и јефтин. У од-
носу на срчану фреквенцију, EDA је нешто погоднији за анализу 
реакција на транзијентне стимулусе (пролазни, краткотрајни сти-
мулуси као што је помињање нечијег имена, краткотрајни приказ 
слике) због тога што се јавља једино као резултат активности си-
мпатичке гране аутономног нервног система и последица је једи-
но араузела насталог због препознавања стимулуса. Срчана фре-
квeнција се јавља као последица истовремене активности пара-
симпатичке и симпатичке гране аутономног система, па на њу мо-
же да утиче како араузел, тако и ниво пажње, што довoди до по-
тешкоћа у интерпретацији резултата (Ravaja et al., 2006). Јасна де-
монстрација овог феномена може се видети на скоро сваком поли-
графском снимку (нпр. CQT тестирање) где је уочљиво да се EDA 
реакција јавља непосредно по постављању скоро сваког питања, 
док реакција базирана на срчаној фреквенцији, у већини случајева 
изостаје. Имаjући у виду да је дисање физиолошки процес који је 
истовремено под вољном и невољном контролом нервног система, 
могућност испитаника да вољно утиче на резлтате испитивања 
чини дисање непогодним за анализу реакција. Адаптивна 
стимулација се може применити и са ЕЕG сигналом, с тим што је 
примена EEG-a доста комплекснија имајући у виду већи број 
електрода које је потребно повезати са поглавином испитаника. 
Исто тако, реакције које се добијају преко ЕЕG сигнала односе се 
искључиво на кортикале мождане структуре без могућности ана-
лизе дубљих структура као што су центри за контролу аутономног 
система. 

Адаптивна стимулација функционише потпуно аутомати-
зовано, тако да укупним процесом управља рачунар а не човек. 
Рачунар од психолога добија листу питања које треба поставити 
испитанику, али је рачунар тај који одлучује о томе када ће које 
питање (стимулус) бити постављено. 
Ова метода се може применити у сврхе унапређеног поступка 
детекције лажи, али и у сврхе утврђивања различитих психоло-
шких карактеристика (Кнежевић et al., 2014; Лазаревић et al., 
2014). 

Било да се примењује у сврхе детекције лажи или ради раз-
личитих психолошких тестирања, адаптивна стимулација (Ранђе-
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ловић, 2012; Ранђелoвић, 2015) се базира на следећим принципи-
ма: 
 
• Аутоматски избор питања (стимулуса) 

Овај принцип значи да метода функционише тако да се у 
рачунар унесу сва питања (стимулуси) које треба поставити испи-
тнику. Сваки од стимулуса означава се као интро, ирелевантни, 
релевантни или контролни. Рачунар одлучује о стимулусу (пита-
њу) које ће бити постављенo испитанику. Избор питања врши се 
на основу алгоритма који у обзир узима дотадашњи ток EDA (или 
другог физиолошког сигнала), као и спремност испитаника да 
прими релевантан стимулус. Алгоритам избора следећег стимулу-
са биће објашњен у наставку рада. Одлука о томе који ће се сти-
мулус следећи приказати доноси се аутоматски у делићу секунде 
пре самог приказа. 

 
• Питања поставља рачунар, а не човек, тако да нема ефеката су-

гестибилности 
У технологији адаптивне стимулације стимулус може бити 

представљен у форми слике, звука или комбинације слике и звука. 
Приликом звучне стимулације стимулус може бити изговорена 
реч, више речи или цела реченица. У сваком од ових случајева, 
питања не поставља човек, већ машина, тако да не постоје ефекти 
сугестибилности који су наведени као озбиљан проблем полигра-
фије. Поред овога, испитивач не мора ни да буде присутан у про-
сторији у којој се испитивање врши. Пошто у просторији могу би-
ти само рачунар и испитаник, без присуства других људи, ниво те-
нзије значајно опада, што је још један од разлога за смањење реа-
ктивности и добијања мањег броја лажних реакција. 

Изузетно важна последица овог принципа је омогућавање 
поновљивости и репродуцибилности испитивања који предста-
вљају основне принципе научне методологије. Полиграфска мето-
да код које испитивач (човек) поставља питања испитанику (дру-
гом човеку) не задовољава овај принцип, па се резултати полигра-
фског испитивања морају тумачити имајући овај проблем у виду. 

 
• Питања (стимулуси) не трају дуже од 3 секунде 
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Стимулуси су конципирани тако да садрже само једну или 
неколико речи и изговарају се и/или приказују тако да њихово 
трајање не прелази 3s. За ово време испитаник нема времена да 
развија мисли које се не тичу представљеног стимулуса. Сама чи-
њеница да питања трају од 1 до 3s омогућава постављање 20-60 
питања (стимулуса) у једном минуту. Током развоја методе адап-
тивне стимулације, аутор овог рада је извршио низ тестирања ко-
јима је утврдио да стимулуси не треба да трају краће од 1s, пошто 
излагање испитаника стмулусу у трајању краћем од 0,5s доводи до 
значајног пада реактивности због немогућности испитаника да 
препозна стимулус. Како би препознавање било осигурано, аутор 
је предложио дужину експозиције која није краћа од 1s. Експози-
цију од 1s могуће је успешно користити само код визуелних сти-
мулуса са релативно једноставним садржајем. У случају примене 
визуелних стимулуса са комплекснијим садржајем, као и у случају 
стимулуса који захтевају темпоралну обраду (аудио стимулуси), 
време експозиције се може повећати до 3s како би испитанику би-
ло омогућено да успешно препозна стимулус. С друге стране, да 
би се очувао принцип скретања пажње, неопходно је да стимулуси 
трају што краће, па експозиција не би требало да пређе 3s. Имају-
ћи у виду све наведено, аутор је током развоја методе утврдио да 
је интервал од 1 до 3s најоптималнији за дужину трајања стиму-
л.уса. 

 
• Хабитуација на садржај питања и тренутак отпочињања пита-

ња 
Увидом у полиграфске снимке може се уочити да скоро 

свако питање, без обзира на његов садржај, иницира EDA реакци-
ју. Анализом временске осе на снимцима може се утврдити да реа-
кција започиње у тренутку када полиграфиста још увек није изго-
ворио цело питање, па испитаник није ни имао прилике да разуме 
његов садржај. Реакција започиње око 1-3s од тренутка када по-
лиграфиста изговори прву реч питања („да ли ...“). 

С обзиром на то да сам тренутак отпочињања питања може 
да иницира физиолошку (EDA) реакцију, адаптивна стимулација 
примењује принцип хабитуације на тренутак отпочињања питања. 
Исто тако, промена теме садржаја стимулуса може да представља 
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окидач за реакцију, због чега адаптивна стимулација примењује 
принцип хабитуације на садржај питања. 

Хабитуација на садржај и тренутак отпочињања питања вр-
ши се приказом најмање пет ирелевантних стимулуса са садржа-
јем који је сличан релевантном садржају. Број ирелевантних сти-
мулуса који ће бити приказани конкретном испитанику зависи од 
анализе EDA сигнала. Уколико рачунар утврди да испитаник није 
довољно смирен за пријем релевантног садржаја, он наставља са 
приказом ирелевантних садржаја све док испитаник не постигне 
довољан степен релаксације. Када рачунар закључи да је испита-
ник видео (чуо) довољан број стимулуса, и када закључи да се ис-
питаник на њих хабитуирао, рачунар доноси одлуку да може да 
прикаже релевантан стимулус. 

Пошто релевантан стимулус има сличан садржај као и пре-
тходно приказани ирелевантни стимулуси, значајно се смањује 
могућност да испитаник одреагује на релевантан стимулус, осим 
ако његов садржај нема специјалан значај за испитаника. 

Другим речима, уколико релевантан садржај представља 
аутомобил који је коришћен током пљачке, тада би слика тог 
аутомобила могла да буде релевантан садржај, док би слике 
других аутомобила биле ирелевантни садржаји. Приказом 
довољног броја слајдова са ирелевантним аутомобилима постижу 
се два ефекта. Један ефекат је хабитуација на промену слајда, док 
је други ефекат хабитуација на садржај. Испитаник за кога 
релевантан аутомобил нема специјално значење (никада га није 
видео, не повезује га са испитивањем ...) доживеће релевантан 
аутомобил само као један од аутомобила у низу. Пошто је 
испитаник хабитуиран и на тренутак приказа слајда, као и на 
садржај слајдова, за испитаника који нема релевантан аутомобил у 
својој меморији, он пролази као један од слајдова у низу. За 
испитаника који има релевантан аутомобили у својој меморији, он 
неће представљати један од аутомобила у низу, већ аутомобил са 
специјалним значењем, на који се јавља EDA реакција. 

 
• Сакривање релевантног питања 

Код адаптивне стимулације рачунар бира када да прикаже 
релевантан стимулус (постави релевантно питање). Из овог 
разлога ни испитаник ни полиграфиста не знају када ће 
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релевантно питање бити постављено. Ирелевантна питања 
(стимулуси) приказују се и пре и после релевантног питања, при 
чему сва питања имају исту дужину стимулације (1-3s). Имајући у 
виду да стимулуси трају јако кратко, да сви имају исту дужину 
трајања, као и да ирелевантни стимулуси претходе и следе иза 
релевантног стимулуса, може се закључити да је релевантан 
стимулус сакривен, односно маскиран ирелевантним стиму- 
лусима. Приликом испитивања релевантан стимулус пролази 
неопажено оном испитанику који у њему не уочи неку 
релевантност (препознавање). 

 
• Скретање пажње 

Једна од специфичности адаптивне стимулације је и 
принцип скретања пажње, који представља важну разлику у 
односу на стандардну полиграфију. Код стандардне полиграфије 
испитанику се поставља питање и даје му се доста времена да о 
њему размишља, при чему се сматра да би било какво скретање 
пажње тoком снимања физиолошких реакција било контрапро-
дуктивно. 

Код адаптивне стимулације се примењује супротан 
принцип. Када се релевантно питње постави, испитанику се 
дозвољава да о њему мисли јако кратко (1-3s). Уколико питање 
траје нпр. 1s, испитаник практично нема времена да о њему 
размишља. Чим истекне време приказа (1-3s), прелази се на 
следећи ирелевантан стимулус, па се пажња испитаника одмах 
скреће на другу тему. Имајући у виду да EDA реакција има 
латенцу која није мања од 0.7s, а да се најчешће креће од 2 до 4s 
(Cicchetti, 2016), то значи да ће се EDA реакција на релевантан 
стимулус јавити за време неког потпуно другог стимулуса 
(ирелевантног). Другим речима, стимулус и реакција на њега нису 
упарени као код стандардне полиграфије. Код стандардне поли-
графије потпуно је незамисливо да се физиолошке реакције које 
се јављају током једног питања припишу као резултат неком од 
претходно постављених питања. 

Основна идеја код овог типа стимулације је да се скрене 
пажња испитаника са релевантног питања постављањем новог 
ирелевантног питања. Ово значи да ће пажња испитаника на 
релевантно питање моћи да буде усмерена само 1-3s, после чега ће 
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се преусмерити на нова ирелевантна питања. Овим принципом 
успешно се супримира велики број ендогених иницијатора реа-
кције који не долазе као последица релевантног питања, већ као 
последица размишљања испитаника о ситуацији у којој се налази. 

 
• Прецизно мерење параметара 

У стандардној полиграфији не обраћа се пажња на 
прецизно мерење параметара реакције (латенца, амплитуда, нагиб 
реакције, површина реакције ...). Полиграфи углавном имају могу-
ћност да упоређују интензитет реакције на различитим питањима. 
Тако уређаји фирме Lafayette користе Polyscore анализу за упоре-
ђивање интензитета реакција на различитим питњима. Међутим, 
има пуно начина за унапређење анализе резултата применом пре-
цизног мерења параметара реакције. Примера ради, имајући у ви-
ду да латенца реакције код адаптивне стимулације не може да бу-
де мања од 0.7s и већа од 4s, адаптивна стимулација искључује 
велики број реакција које се јаве ван овог опсега (опсег очекивања 
реакције). Код стандардне полиграфије у обзир се узимају и оне 
реакције које би код адаптивне стимулације биле одбачене због 
физиолошке немогућности испитаника да одреагује у превише 
кратком или превише дугом року. 

 
• Анализа великог броја стимулуса за кратко време 

С обзиром на то да се технологија адаптивне стимулације 
базира на краткотрајним стимулусима који трају од 1 до 3s, јасно 
је да се током једног минута испитанику може приказати од 20 до 
60 слајдова (питања). Овако велики број стимулуса омогућава да 
се изврши статистичка анализа реактивности испитаника и изра-
чуна вероватноћа са којом се добијени резултат може сматрати ва-
лидним. Велики број приказаних слајдова (стимулуса) омогућава 
да се упореди број приказаних стимулуса са бројем стимулуса на 
које је испитаник реаговао. Већи број реакција на ирелевантне 
стимулусе указује на вишу реактивност испитаника и обрнуто. 
Уколико испитаник има мали број реакција на ирелевантне стиму-
лусе, то значи да је вероватноћа да погрешно одреагује на релева-
нтном стимулусу мала, и обрнуто. 

Код стандардне полиграфије овакву анализу није могуће 
извршити пошто свако питање иницира EDA реакцију, било оно 
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релевантно или ирелевантно, и пошто постоји јако мали број пи-
тања за примену статистичких коректива. 

 
• Отпорност на контрамере 

Специфичан принцип рада адаптивне стимулације 
онемогућава примену било којих контрамера без употребе било 
каквих сензора. Онемогућавање контрамера проистиче из чињени-
це да релевантан стимулус код адаптивне стимулације неће бити 
приказан све до тренутка док испитаник не уђе у адаптирано 
стање. Тек када се ови услови испуне, може се сматрати да је 
испитаник постао спреман за приказ релевантног стимулуса. 
Уколико би испитаник покушао да манипулише резултатима, је-
дино би се могло догодити да се приказ релевантног стимулуса 
одложи све док се испитаник не смири и у потпуности престане да 
покушава са применом било које контра мере. Ови покушаји 
немају никаквог ефекта на резултате испитивања пошто су важни 
једино резултати на релевантним и контролним питањима, док се 
реакције на ирелевантне стимулусе одбацују из анализе. Брза тра-
нзиција стимулуса (слајдова или гласовних питања) је у потпуно-
сти у контроли рачунара, тако да нико не зна када ће релевантно 
питање наићи. С обзиром на брзу промену слајдова (нпр. 1 секу-
нд), у тренутку када испитаник препозна неки слајд, он нема вре-
мена да предузме било какву контрамеру с обзиром на то да је, у 
тренутку препознавања садржаја, на екрану већ следећи слајд. 

 
Ток испитивања адаптивном стимулацијом 

 
Испитивање методом адаптивне стимулације огледа се, пре 

свега, у начину на који се стимулуси презентују испитанику, као и 
анализи EDA сигнала који се том приликом снима. 
Стимулација отпочиње приказом релаксационог стимулуса који 
најчешће траје 5-20s. Затим се наставља приказом једне или више 
група стимулуса. Улога групе стимулуса је да добије одговор на 
питање да ли испитаник показује реакцију на релевантан стимулус 
који се налази у одређеној групи. Групу стимулуса чини: 
 
• Интро стимулус (уводни стимулус) 
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Интро стимулус садржи питање или реченицу којом испи-
танику сугерише на шта да се сконцентрише током приказа сти-
мулуса који следе. Овим стимулусом (најчешће слајдом са те-
кстом питања) испитанику се дефинише сцена и поставља оквир 
размишљања (set the stage effect). Интро стимулус најчешће садр-
жи питања као што су: „Из које од следећих торби си украо но-
вац“ или „Како се звао човек на кога си пуцао?“ 

У случају да је интро стимулус конципиран као визуелни 
стимулус, приказује се у трајању које је довољно да испитаник 
лагано прочита питање и да га добро разуме (најчешће 7-15s). 
 
• Ирелевантни стимулус 

Ирелевантни стимулус се користи како би се сакрио 
релевантни стимулус и како би се извршила хабитуација на 
почетак приказа и садржај релевантног стимулуса. За ирелевантни 
стимулус потребно је изабрати стимулус који је сличан 
релевантном, тако да за испитаника који не препознаје релевантан 
стимулус не постоји уочљива разлика између било ког иреле-
вантног и релевантног стимулуса. Ова разика постојаће само за 
оног испитаника коме је релевантан стимулус препознатљив. 

На пример, уколико је испитаник украо новац из сефа, он је 
морао да приликом крађе види сеф. Слика овог сефа је релевантан 
стимулус. Ирелевантни стимулуси биле би слике различитих 
сефова који нису повезани с крађом. Пожељно је да садржај 
приказан на ирелевантним слајдовима не буде уочљиво различит 
од релевантног садржаја, пошто би нагла промена у приказаном 
садржају могла да буде иницијатор реакције. 

Приказ ирелевантних стимулуса започиње непосредно 
после приказа интро слајда. Трајање ирелевантних стимулуса 
мора да буде једнако трајању релевантног стимулуса, при чему 
дужина трајања обично износи 1s или 2s, али не краће од 0.5s, 
нити дуже од 3s. Ирелевантни стимулуси се приказују све док се 
не испуни сваки од следећих услова: 
• Најмање пет ирелевантних стимулуса мора бити приказано пре 

приказа релевантног стимулуса. Овај услов је неопходно 
испунити како би се осигурала хабитуација на садржај реле-
вантног стимулуса и хабитуација на почетак приказа 
стимулуса. 
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• Најмање два узастопна стимулуса морају да остану без 
реакције како би се сматрало да је испитаник ушао у фазу 
релаксације и да је хабитуација извршена. Број узастопних 
стимулуса без реакције који морају да претходе приказу 
релевантног стимулуса може се подесити, али се најчешће 
креће између два и четири. 
 

• Релевантан стимулус 
Када се испуне оба претходно поменута услова приказује 

се релевантан стимулус. Трајање овог стимулуса је исто као и 
трајање ирелевантних ситмулуса. По завршетку приказа релева-
нтног садржаја наставља се са приказом ирелевантних стимулуса, 
како би се испунио принцип сакривања релевантног стимулуса. 
Реакција на релевантан стимулус је најважнији део испитивања. 
Уколико је присутна, она означава да је испитаник препознао 
релевантан садржај, док у супротном случају њено одсуство 
указује на то да испитаник није у вези са релевантним садржајем. 

 
• Контролни стимулус 

Улога контролног стимулуса код адаптивне стимулације 
односи се на повећање поузданости анализе и слична је улози коју 
контролно питање има код стандардне полиграфије. Контролни 
стимулус користи се на исти начин и под потпуно истим условима 
као и релевантан стимулус. Једина разлика тиче се садржаја 
стимулуса. Док се за релевантан стимулус бира садржај који испи-
таник треба да препозна у случају да је учествовао у испитиваном 
догађају, за контролни стимулус се користи садржај који је непре-
познатљив испитанику (и поред тога што је учествовао у изврше-
њу дела). Сврха контролног стимулуса је да испита реакцију испи-
таника на непрепознатљив садржај који је приказан под потпуно 
истим условима као и релевантан садржај. Другим речима, ако је 
током пљачке коришћен одређени аутомобил, тада се слајд са 
овим аутомобилом може користити као релевантан стимулус, док 
се слајд са другачијим аутомобилом може користити као контрол-
ни стимулус. За испитаника би ово требало да буде непрепознат-
љив стимулус, па би и реакција на њега требало да изостане. Уко-
лико се код испитаника ипак јави реакција, тада она указује на 
смањење поузданости резултата. 
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• Ирелевантни стимулуси настављају да се приказују после 
приказа релевантног стимулуса. Они се приказују тако да се по 
завршетку релевантног стимулуса прикаже још најмање онај 
број стимулуса који је потребан да се реакција, која је 
отпочела као последица релевантног слајда, у потпуности 
заврши. Ови стимулуси имају улогу да спроведу принцип 
скретања пажње са релевантног садржаја. 
По престанку приказа ирелевантних стимулуса прелази се на 

следећу групу стимулуса, док се по завршетку приказа свих група 
стимулуса приказују резултати испитивања. 

 
Слика 1 − Приказ резултата испитивања са свим 

релевантним стимулусима 
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Слика 1 даје приказ испитивања уз помоћ три релевантна 
стимулуса: торба, новчаник и касета. Ови стимулуси представљају 
елементе дела које се испитује. За сваки од релевантних сти-
мулуса коришћен је и већи број ирелевантних стимулуса који се 
не виде на слици. Тако је нпр. за релевантну торбу која се види на 
слици 1 испитанику приказан и већи број ирелевантних торби 
које, иако сличне, имају препознатљиве разлике у односу на реле-
вантну торбу. Са слике 1 се јасно види да је испитаник реаговао 
на два стимулуса (торбу и новчаник), док на један стимулус није 
реаговао (касета). За сваки од релевантних стимулуса приказани 
су и сви параметри реакције који се користе у анализи EDA 
сигнала. 
 

Имплементација методе адаптивне стимулације 
 

Метода адаптивне стимулације може се имплементирати 
на различите начине, при чему је, као физиолошки сигнал преко 
којег се прате реакције испитаника, најпогодније користити еле-
ктродермалну активност. Једно од могућих решења која импле-
ментирају адаптивну стимулацијау представља уређај LieScanner 
LS351, произвођача ArtMedico, који је приказан на слици 2.  
 

 
Слика 2 − Приказ уређаја који имплементира методу адаптивне 
стимулације 
 

Уређај се састоји од EDA сонде и рачунара на којем је 
инсталиран софтвер. За време испитивања, испитаник држи при-
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казану сонду и гледа у екран рачунара. Уколико се примењује и 
звучна стимулација, испитаник користи слушалице које се пове-
зују са рачунаром. Често је погодно да се рачунар повеже са 
великим LCD екраном преко којег се испитанику презентују ви-
зуелни стимулуси у великом формату. 
 
Недостаци адаптивне стимулације у односу на полиграфију 

 
Као што је већ речено, адаптивна стимулација је метод стиму-

лисања испитаника и бележења његових физиолошких одговора. 
Предности овог начина испитивања до сада су сасвим јасно 
истакнуте. С друге стране, оваква врста испитивања има и недо-
статке у односу на стандардно полиграфско испитивање. Најва-
жнији недостаци ове методе у односу на полиграф су следећи: 
 
• Одсуство вербалне комуникације са испитаником  

У случају примене методе адаптивне стимулације, с обзиром 
на то да испитивање врши рачунар а не човек и да целокупно 
испитивање најчешће траје мање од три минута, није могуће 
развити исти однос између испитаника и испитивача. Специфичан 
однос који, током полиграфског испитивања може да развије 
истренирани испитивач, у великом броју случајева, доводи до 
признања дела током полиграфског испитивања. Недостатак ве-
рбалне комуникације, током испитивања методом адаптивне сти-
мулације, лошије утиче на могућност добијања признања од 
испитаника. 
 
• Праћење реакција испитаника током постављања питања 

С обзиром на то да код адаптивне стимулације питања 
(стимулусе) поставља рачунар и да стимулуси трају јако кратко, 
као и да непосредно после приказа релевантног стимулуса следе 
стимулуси чији је циљ да испитанику скрећу пажњу са релева-
нтног стимулуса, то испитаник и нема времена да било којом 
формом говора тела (фацијална експресија, лупкање прстима ...) 
оствари комуникацију са испитивачем. Чак и када се испитаник 
снима видео камером у току испитивања адаптивном стимула-
цијом, он нема прилике да нпр. фацијалном експресијом покаже 
своје унутрашње стање (збуњеност, страх ...). Ове информације 
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испитивач може да добије током полиграфског испитивања и оне 
му могу помоћи у процесу утврђивања истине. 
 

Закључак 
 

Адаптивна стимулација представља потпуно нов метод за 
спровођење психофизиолошких испитивања и детекције лажи. 
Основна новина огледа се у начину стимулиасања испитаника, као 
и обради резултата снимљеног физиолошког одговора, који је 
најчешће заснован на електродермалној активности (EDA), при 
чему је могуће применити друге физиолошке сигнале (HR-срчана 
фреквенција, EEG итд.). 

Метода адаптивне стимулације базирана је на више 
принципа представљених у овом раду, од којих су најважнији: 

• питања (стимулусе) поставља рачунар а не човек; 
• питања (стимулуси) не трају дуже од три секунде; 
• хабитуација на тренутак отпочињања питања; 
• хабитуација на садржај питања; 
• скретање пажње са релевантног ситмулуса; 
• сакривање релевантног стимулуса; 
• прецизно мерење параметара реакције; 
• анализа великог броја стимулуса за кратко време и примена 

статистичких коректива. 
Поменути принципи значајно мењају начин на који се 

резултати EDA снимка интерпретирају: 
 

• Реакције које се не нађу у прозору очекивања реакције са 
временским трајањем од 3s се одбацују, пошто у овом систему 
испитивања не могу да настану као последица дејства релевантног 
стимулуса. На овај начин елиминише се велики број реакција које 
би иначе довеле до лажних резултата. 

• Имајући у виду принципе хабитуације на тренутак отпочињања 
питања и хабитуације на садржај питања, потпуно се мења вид 
интерпретације резултата на тај начин да код реакције на 
релевантан стимулус примарни значај има присуство или 
одсуство реакције, а секундарни значај има интензитет реакције. 
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• Принцип скретања пажње не дозвољава испитанику да дуго 
размишља о релевантном питању због чега се смањује могућност 
ендогеног генерисања реакције. 

• Велики број стимулуса за кратко време испитивања омогућује 
примену статистичких коректива у интерпретацији резултата, док 
мали број стимулуса код полиграфије током једног испитивања не 
омогућава корекцију резултата статистичким методама. 

Циљ овог рада био је да представи нову методу за психо-
физиолошко испитивање и детекцију лажи. Имајући у виду да је 
метода потпуно нова, јасно је да би у будућности било потребно 
извршити велики број истраживања која би могла да потврде, 
одбаце и унапреде принципе које метода адаптивне стимулације 
примењује. Исто тако, испитивања ове методе, како у полицијске, 
тако и у сврхе различитих психофизиолошких истраживања, била 
би знатно олакшана уколико би њена примена била прецизније 
регулисана позитивним прописима.  
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Adaptive Stimulation - 
new technology for psycophysiological examination  

and lie detection 
Abstract:  Adaptive stimulation is a new stimulation method for 

psychphysiological examination and reaction analysis of EDA and 
other physiological signals. Method is based on idea to stimulate 
examinee with short duration (< 3s) auditory and/or visual stimuli, 
after which the examinee is brought to a specific psychological state. 
At this particular state, the examinee is presented with the relevant 
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stimulus and the EDA signal is analysed. The specific psychological 
state is characterized by sufficient level of relaxation and habituation 
to the relevant stimulus content as well as habituation to the onset of 
the stimuli. On completed habituation and on accomplishing the 
sufficient level of relaxation, the examinee is presented with the 
relevant stimulus, which passes by unnoticed in case that the examinee 
did not recognize it, while in the opposite case the EDA reaction is 
generated. Specific characteristics of the adaptive stimulation method 
lead to a new way in EDA reaction analysis. All reactions that do not 
fall within the expected reaction time frame (only 4s long) are treated 
as false reactions and are disregarded. Short stimuli duration and 
habituation lead to display of a large number of stimuli which, in turn, 
allow for statistical correctives to be used in result interpretation. As a 
result of habituation, in adaptive stimulation result analysis, the key 
role is attributed to either presence or abscence of the reaction to the 
relevant stimulus. This stands in opposition to polygraphic 
methodology where majority of questions initiate reactions, the 
relevance of which is estimated on the bases of their intensity and 
intensity comparison between the questions. 

Keywords: adaptive stimulation, EDA, GSR, polygraphy, 
psychophysiology 
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and lie detection 
 

Abstract: The method of adaptive stimulation represents a new 
solution for psychophysiological stimulation of subjects and analysis of 
responses obtained by monitoring electro-dermal (EDA) or other 
physiological signals. It is based on the idea that a subject is first 
brought in a specific psychological state by means of short-duration 
auditory and / or visual stimulation no longer than 3s, after which the 
subject is presented with the relevant question for which the EDA 
signal is analysed.  The specific psychological state is characterized by 
sufficient levels of relaxation and habituation to the relevant stimulus 
content and habituation to the onset of the stimuli. Upon completing 
habituation and reaching the sufficient level of relaxation, the subject 
is shown the relevant stimulus which passes unnoticed if not 
recognized by the subject, whereas in case it is recognized by the 
subject, it generates EDA reaction. The specificity of the stimulation 
leads to a new method of EDA reaction analysis. One of the main 
innovations is reflected in the rejection of all false reactions that do 
not fall within the expected reaction time frame of only 3s. Short 
stimuli duration and habituation lead to display of a large number of 
stimuli which, in turn, allow for statistical correctives to be used in the 
result interpretation. As a result of habituation, in an adaptive 
stimulation result analysis, the key role is attributed to either presence 
or absence of the reaction to the relevant stimulus. This stands in 
opposition to polygraph methodology where majority of questions 
initiate reactions, the relevance of which is estimated on the bases of 
their intensity and intensity comparison between the questions. 

Keywords: adaptive stimulation, EDA, polygraphy, 
psychophysiology 
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Introduction 
 

Although psychophysiological methods can be dated back to several 
thousand years ago, the first instruments measuring various 
physiological signals for the purpose of psychological testing mainly 
started to develop during the 19th century.  The first books and papers, 
which mainly dealt with physiological responses of subjects during 
police interrogation, appeared in the late 19th century (Fere, 1988). The 
first psychophysiological instruments included the ones that measured 
the rate of respiration, heart rate and electro dermal effects.  At the 
beginning of its development, the polygraph method, which has 
gradually evolved since the late 19th century, used the mentioned 
physiological signals (heart rate, blood pressure, rate of respiration).  
In 1938 a galvanometer was added to measure the well-known electro 
dermal effects. The addition of the galvanometer allowed the 
polygraph of that time to analyze all the most vital bio-signals that the 
modern polygraph analyses today.  Further development involved 
automatization of the polygraph by upgrading electronics and complete 
computerisation in the 1980s and 1990s. The principle of operation, 
however, has not changed.  The technique which is known today as the 
CQT (Control Question Test) was developed as early as 1947. 
  The development of the polygraph was continually accompanied by 
considerable controversies regarding the reliability of test results. In 
order to obtain clear answers relating to reliability and applicability of 
the polygraph in various circumstances, the National Academy of 
Sciences started a project in January 2001 in order to study and review 
the scientific evidence on the polygraph which aimed to clearly 
establish significance of the results and methods of using the 
polygraph. The final report was published in 2003 under the title The 
Polygraph and Lie Detection and it is accessible at the website of the 
National Academy of Sciences (National Research Council, 2003).  
Briefly speaking, this study indicated that the level of reliability of the 
polygraph is not sufficiently high and that new methods should be 
sought after in order to enhance reliability.  This report, along with a 
plethora of other papers (Mijovic, 1994), indicates some of the 
problems facing polygraphy. 
  Bearing in mind these studies, it is quite clear that the polygraph 
method needs improvement and extensive research in order to come up 
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with new technologies that could be applied with greater reliability for 
the purpose of lie detection, screening of employees or checking 
prospective employees upon employment, as well as for the purposes 
of various psychological tests. 
 

Problems of polygraphy 
 

 While attempting to develop adaptive simulation as a new 
method of lie detection and psychological examination (Randjelovic, 
2012; Randjelovic, 2015), we analyzed problems that the polygraph 
was faced with and that resulted in low levels of reliability of 
polygraph results.  The following problems were observed: 
• The problem of reproducibility and repeatability 

One of the basic principles of scientific methodology is 
reproducibility of experiments.  Reproducibility means that the 
experiment can be repeated in different laboratories in which, 
within certain limits, matching results will be obtained.  
Repeatability means that the experiment, when repeated in the 
same laboratory, under the same conditions, will give results 
within the limits of predicted error. With the polygraph, the main 
problem of reproducibility and repeatability lies in the 
methodological fact that questions are asked by a polygraph 
examiner (a human).  Questions are never presented in the 
identical way either in terms of reproducibility, when examination 
is performed by different examiners, or repeatability, when the 
same examiner asks questions.  When an examiner questions two 
different subjects, he/she cannot put the same question in the 
identical manner.  The way in which a question is posed in terms 
of nonverbal communication, intonation, change of tone, 
influences reactions of the subjects. 
Adaptive simulation resolves this problem by the fact that 
questions are asked by a computer, and not a human.  The 
computer always asks the questions in the same way, which 
satisfies the principles of reproducibility and repeatability. 

• Inability to accurately measure the parameters of the response 
This problem relates to the fact that, when asking questions, the 
polygraph experts themselves mark the moment when they begin 
the question.  They most frequently do it by clicking the mouse 
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key.  The polygraphists do the same to mark the moment when the 
subject responds to the posed question.  This method of marking 
introduces an error of the order of a few hundred milliseconds, 
which prevents precise determination of response latency. 
Similarly, the length of the question posed to the subject does not 
allow us to determine the exact moment of stimulation. Polygraphs 
are mainly manufactured without possibility for establishing 
numerous other parameters that could describe the reaction (e.g. 
the slope of the response, the surface of the response, the duration 
of the reaction, and the like), nor could the parameters be used 
adequately bearing in mind the length of the posed question. 
Adaptive stimulation resolves this problem by having the 
computer to ask questions and consequently accurately mark the 
moment of the stimulus occurrence.  On the other hand, in 
adaptive stimulation the subject does not give any answers, so the 
response moment is not noted down. Likewise, adaptive 
stimulation calls for precision in measuring a series of parameters 
that define the subject’s response.  These parameters include: the 
latency of the response, amplitude, the slope of the response curve, 
surface and duration of the response. 

• The problem of response to the initiation of a question 
This problem is manifested in the fact that the subject produces 
EDA responses to almost all of the questions asked, whether they 
are relevant, irrelevant or control ones. The conclusion on whether 
the subject is dishonest or not is drawn based on the comparison of 
amplitudes of the reactions. The reaction to the beginning of 
almost every question occurs because of the subject’s anticipation 
of a new question, so that the very moment of question initiation 
causes a reaction, even though the subject has not heard the 
content of the question. Thus the question “Is your name Mark?” 
produces a reaction at the moment when the subject hears the 
opening word “is” even without hearing and understanding the rest 
of the question.  Bearing in mind that the amplitude of the reaction 
is influenced by the subject’s train of thought, which, after posing 
a question, cannot be influenced in any way, it is clear that the 
current methodology of examination creates possible problems in 
terms of reliability of result interpretation.    
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Adaptive stimulation resolves this problem by using the principle 
of habituation to the moment of question onset, which is explained 
below.  Briefly, this principle is based on the idea that the 
respondent is habituated to the changes of stimuli before the 
relevant stimulus in introduced, so that the changes of visual or 
acoustic stimuli do not cause reaction.    

• The problem of topic change 
Physiological responses of the sympathetic nervous system can be 
caused by any shift in the focus of attention.  When the subject, 
during one question, thinks about one topic and then hears the 
content of the following question, the change in the focus of 
attention occurs. On such an occasion, if the change of the topic is 
sufficiently significant, an EDR response can occur.  This creates a 
large number of false responses, which result from responding not 
to the contents of the questions, but to the shift of attention focus.  
Adaptive stimulation resolves this problem by using the principle 
of habituation to the contents of the question, which is explained 
below. This principle is based on the idea that the subject is first 
habituated to a specific topic and the relevant stimulus is presented 
only after habituation.  In this case the subject will not react to 
changes in the content of the stimulus, but only to the recognition 
of the stimulus content (e.g. recognition of an element of offence 
under investigation).      

• The problem of thinking too long 
This problem refers to the methodology of polygraph examination 
which involves reading a question to the respondent and then 
giving him/her more than 20 seconds to think about the question 
asked. The train of thought during such a long time interval is 
completely unpredictable.  The respondent may think about the 
question in the first 5 seconds and then move on to think about the 
situation in which he/she is, which can cause a reaction even 
though the question itself is not stressful for the respondent. 
Adaptive stimulation solves this problem by applying the principle 
of diverting attention, which is explained below.  The principle is 
based on the idea that - following a brief display of the relevant 
contents (lasting 1-3 s) - we immediately proceed to display 
stimuli of similar contents, thereby diverting attention from the 
relevant stimulus. 
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• Countermeasures 
Polygraph countermeasures represent an additional problem facing 
polygraphy. Many countermeasures can be detected by placing 
different sensors which detect movements of subjects.  Yet some 
of the countermeasures cannot be prevented or detected. For 
instance, biting the tongue during a control question causes a 
response which can lead to misinterpretation of results.  This 
countermeasure cannot be prevented by placing sensors of any 
kind. 
In adaptive stimulation it is almost impossible to use any of the 
countermeasures primarily due to the principle of hiding the 
relevant question as explained in the paper.  Since the questions in 
adaptive stimulation do not last longer than 3s, and since the 
computer automatically selects the stimuli to be displayed, neither 
the subject nor anyone else knows when the relevant question will 
be asked.  When the computer asks or displays the question 
(stimulus), the subject simply does not have the time to take any of 
the countermeasures. 
 

The principles of adaptive stimulation 
 

Adaptive stimulation analyses the state of subjects by monitoring 
some of physiological signals that can be used for this purpose 
(EDA, EEG, heart rate, blood supply, etc.).  By comparing these 
signals it can be concluded that EDA is the most appropriate 
considering that it is the easiest one to use and that the device for 
recording this signal is relatively simple and inexpensive. When 
compared to heart rate, EDA is somewhat more suitable for 
analysing responses to transient stimuli (short-term stimuli such as 
mentioning a name or a brief display of an image) because it 
occurs only as a result of activity in the sympathetic autonomic 
nervous system and results only from arousal caused by the 
recognition of the stimulus.  Changes in the heart rate occur as a 
result of the simultaneous activity of sympathetic and 
parasympathetic branches of the autonomic nervous system, but 
can be affected both by arousal and by the level of attention, 
which gives rise to difficulties in the interpretation of results 
(Ravaja et al., 2006).  Clear examples of this phenomenon can be 
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seen on almost any polygraph recording (e.g. CQT testing) where 
it is evident that the EDA reaction occurs immediately after posing 
almost each question, whereas the heart rate response is absent in 
most cases. Bearing in mind that respiration is a physiological 
process that is controlled both willingly and unwillingly by the 
nervous system, the possibility of subjects to willingly influence 
examination results makes breathing unsuitable for response 
analysis. Adaptive stimulation can be applied to the EEG signal, 
although the application of EEG is more complex bearing in mind 
a large number of electrodes that have to be attached to the 
subject’s head/scalp. Similarly, responses obtained through EEG 
signals refer exclusively to the cortical brain structures without the 
possibility of analysing deeper structures such as control centres of 
the autonomic system.          
Adaptive stimulation operates completely automatically, so that 
the overall process is managed by computer and not by man.  The 
psychologist feeds the computer with a list of questions that are to 
be presented to the subject, but the computer decides when each of 
the questions (stimuli) will be presented to the subject. 

This method can be applied as an improved procedure of lie detection, 
but also for the purpose of establishing different psychological 
characteristics (Knezevic et al., 2014; Lazarevic et al., 2014). 
Whether it is used for the purpose of lie detection or for various types 
of psychological testing, adaptive stimulation (Randjelovic, 2012; 
Randjelovic, 2015) is based on the following principles: 

• Automatic selection of questions (stimuli) 
This principle means that the method functions in such a way that all 
the questions (stimuli) that are to be presented to the respondent are 
entered in a computer. Each of the stimuli is marked as intro, 
irrelevant, relevant or control.  The computer decides on the question 
(stimulus) which will be presented to the respondent.  The choice of 
questions is based on an algorithm which takes into account the 
existing EDA (or another physiological signal), as well as the 
respondent’s readiness to receive the relevant stimulus.  The algorithm 
for choosing the sequence of stimuli will be explained in the paper. 
The decision on which stimulus will be presented next is made 
automatically within a fraction of a second before it is displayed.   
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• Questions are asked by a computer, not a human, so there is no 
effect of suggestibility 

The technology of adaptive stimulation uses stimuli that can be 
presented in the form of images, sounds, or combinations of image and 
sound.  In acoustic stimulation, a stimulus can be a spoken word, 
multiple words or a whole sentence.  In each of these cases, questions 
are not asked by a man, but a machine, so that there are no effects of 
suggestibility, which has been cited as a serious problem of 
polygraphy. In addition, the examiner does not have to be present in 
the room where the examination is taking place.  As only the computer 
and the subject can be in the room, without the presence of other 
people, the level of tension is significantly reduced, which is another 
contribution to reducing reactivity and obtaining a smaller number of 
false responses. 
An exceptionally important consequence of this principle is that it 
allows for repeatability and reproducibility of examination, which are 
the basic principles of scientific methodology. The polygraph method 
in which the examiner (human) asks the subject (another human) 
questions does not comply with this principle, so the results of 
polygraph examination must be interpreted taking this problem into 
account. 

• Questions (stimuli) do not last longer than 3 seconds 
The stimuli are designed so as to contain only one word or several 
words which are pronounced and/or displayed so that their duration 
does not exceed 3s.  During this time, the subject does not have time to 
develop thoughts that are not related to the presented stimulus.  The 
mere fact that the questions last from 1 to 3 seconds allows presenting 
20 to 60 questions (stimuli) in one minute. While developing the 
method of adaptive stimulation, the author of this paper performed a 
series of tests which established that the stimuli should not last shorter 
than 1s, since the exposure of the subject to the stimulus shorter that 
0.5s results in a substantial decrease in responsiveness due to the 
subject’s incapacity to recognize the stimulus.  In order to ensure the 
recognition, the author suggested the exposure duration that is not 
shorter than 1s.  The 1s exposure can be successfully used only with 
visual stimuli with relatively simple contents.  In the case of visual 
stimuli with more complex contents, as well as the stimuli that require 
temporal processing (audio stimuli), time of exposure can be extended 
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to 3s so as to enable the subject to successfully recognize the stimulus. 
On the other hand, in order to preserve the principle of diverting 
attention, it is vital that the stimuli last as briefly as possible, so the 
exposure should not exceed 3s.  Bearing this in mind, the author has, in 
the course of method development, established that the interval 
between 1 and 3 seconds is optimal for the duration of the stimulus.       

• Habituation to the question content and the moment of starting 
question 

Upon examining polygraph recordings it can be noted that almost 
every question initiates EDA responses regardless of its contents. An 
analysis of time axis on the recordings reveals that the response begins 
at the moment when a polygraph examiner has not yet uttered the 
whole question, which means that the subject has had no chance to 
comprehend its contents.  The response begins approximately 1 to 3s 
from the moment when the polygraph examiner utters the first word of 
the question (e.g. “whether…”). 
Given the fact that the very moment of initiating question can initiate 
physiological (EDA) response, adaptive stimulation applies the 
principle of habituation to the moment of question introduction.  
Similarly, the change of topic contents can trigger a response, because 
of which adaptive stimulation applies the principle of habituation to the 
question content.    
Habituation to the content and the moment of commencement of 
questions is performed by showing at least 5 irrelevant stimuli with 
contents that are similar to the relevant content.  The number of 
irrelevant stimuli which will be presented to the particular subject 
depends on the analysis of EDA signals.  If the computer finds that the 
subject is not sufficiently calm for the reception of relevant contents it 
resumes the display of irrelevant contents until the subject is 
sufficiently relaxed.  When the computer concludes that the subject has 
seen (heard) sufficient number of stimuli and when it concludes that 
the subject has been habituated to them, the computer decides that it 
can show the relevant stimulus. 
Since the relevant stimulus has similar content as the previously 
presented irrelevant stimuli, it significantly reduces the possibility that 
the subject will react to the relevant stimulus unless its content has 
special significance for the subject.  
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In other words, if the relevant content concerns a vehicle used in a 
robbery, then the image of the vehicle could be the relevant content, 
while the images of other vehicles would be the irrelevant contents.  
Showing a sufficient number of slides with images of irrelevant 
vehicles achieves two results.  One is the effect of habituation to the 
change of slides whereas the other is habituation to the contents.  The 
subject for whom the relevant vehicle has no special significance (has 
never seen it, does not relate it with the interrogation, etc.) will react to 
the relevant vehicle as just another one in a series.  Since the subject is 
habituated to the moment of changing slides, as well as the contents of 
the slides, for the subject who does not have memory of the relevant 
vehicle, it will pass as yet another slide in a series.  The subject who 
has a memory of the relevant vehicle will not see it as another car in a 
series, but rather as a car with special significance, which will induce 
EDA. 

• Concealing the relevant question 
In adaptive stimulation, the computer chooses when to show a relevant 
stimulus (to present the relevant question). For this reason, neither the 
subject nor the polygraph examiner knows when the relevant question 
will be asked.  Irrelevant questions (stimuli) are presented before and 
after the relevant question and all the questions are of the same 
duration of stimulation (1-3s). Bearing in mind that the stimuli last 
very briefly, that they are all of the same duration, and that the 
irrelevant ones precede and follow the relevant one, it can be 
concluded that the relevant stimulus is concealed or masked by the 
irrelevant stimuli.  During examination, the relevant stimulus passes 
unnoticed by the respondent who does not perceive its relevance 
(recognition). 

•  Diverting attention 
One of the specific features of adaptive stimulation is the principle of 
diverting attention which presents an important difference compared to 
standard polygraph examination.  In standard polygraph testing, the 
subject is asked a question and given sufficient time to think about it, 
and it is believed that while recording physiological responses any 
diversion of attention would be counterproductive. 
Adaptive stimulation applies the opposite principle. When the relevant 
question is asked, the subject is allowed to think about it very briefly 
(1-3s).  If the question lasts 1s, for instance, the respondent practically 
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has no time to think about the question. As soon as the display time has 
elapsed (1-3s), the computer proceeds to the next irrelevant stimulus, 
so that the respondent’s attention is immediately redirected to another 
topic.  Bearing in mind that EDA response has a latency of no less than 
0.7s and that it most frequently ranges between 2 and 4s (Cicchetti, 
2016), it means that the EDA response to the relevant stimulus will 
occur during a completely different (irrelevant) stimulus.  In other 
words, the stimulus and the response to it are not paired as in standard 
polygraph examination. In standard polygraph testing, it is completely 
unthinkable to attribute physiological responses that occur during one 
question to a previously asked question. 
The basic idea of this type of stimulation is to divert attention from the 
relevant question by asking a new irrelevant question. This means that 
a respondent’s attention will focus on the relevant question only for 1 
to 3s, after which it will be redirected to new irrelevant questions. This 
principle successfully suppresses a large number of endogenous 
response initiations which do not occur as a result of the relevant 
question, but of the respondent’s thoughts about the situation in which 
he is. 

•  Accurate measurement of parameters 
Standard polygraph examination does not pay attention to accurate 
measurement of response parameters (latency, amplitude, slope, 
surface of response, etc.) Polygraphs generally have the ability to 
compare the intensity of the reaction to different questions.  Thus the 
devices produced by the Lafayette company use Polyscore analysis for 
comparing the intensity of response to various questions.  However, 
there are many ways to improve the result analysis by accurately 
measuring the response parameters. For instance, bearing in mind that 
latency in adaptive stimulation cannot be under 0.7s or above 4s, 
adaptive stimulation excludes a large number of responses which occur 
outside this range (the range of expected reaction). Standard polygraph 
examination takes into consideration those reactions that would be 
discarded by adaptive stimulation due to physiological inability of the 
subject to react in a time interval that is either too short or too long. 

• Analysing a large number of stimuli in a short time 
Given that the technology of adaptive stimulation is based on short-
term stimuli lasting for 1-3s, it is clear that 20 to 60 slides (questions) 
can be shown to the subject in one minute.  Such a large number of 
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stimuli allows a statistical analysis of the subject’s reactivity and 
calculate probability within which the obtained results can be 
considered valid.  A large number of presented stimuli (slides) allow 
comparing the number of presented stimuli with the number of stimuli 
to which the subject has reacted.  A larger number of reactions to 
irrelevant stimuli will indicate higher reactivity of the subject and vice 
versa.  If the subject shows a small number of reactions to irrelevant 
stimuli, it means that the probability of incorrectly reacting to the 
relevant stimulus is small and vice versa.   
In standard polygraphy, it is impossible to perform such an analysis 
since each question initiates EDA reaction whether it is relevant or 
irrelevant and since there is a very small number of questions for 
applying statistical correctives.     

• Resistance to countermeasures 
The specific principle on which adaptive stimulation functions 
prevents the use of any countermeasures without using any sensors.  
Protection against countermeasures stems from the fact that the 
relevant stimulus in adaptive stimulation will not be displayed until the 
moment when the subject enters the state of adatation.  Only when this 
condition has been met, the subject can be regarded to be ready for the 
display of the relevant stimulus.  If the subject tried to manipulate the 
results, the only thing that could happen is to postpone the display of 
the relevant stimulus until the subject has calmed down and completely 
abandoned attempts to use any of the countermeasures.  These attempts 
have no effect on the examination results because only the responses to 
the relevant and control questions are important, whereas the responses 
to irrelevant stimuli are discarded from the analysis. Swift transition of 
stimuli (slides or audio questions) is completely controlled by the 
computer so that no one knows when the relevant question will be 
asked.  Given the rapid change of slides (e.g. 1 second), when the 
subject recognises a slide, he/she has no time to take any 
countermeasure considering that, at the moment of recognition of the 
content, next slide is already displayed on the screen. 
 

The course of examination in adaptive stimulation 
 The implementation of adaptive stimulation is reflected 
primarily in the way in which the stimuli are presented to the subject, 
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as well as in the analysis of EDA responses which are recorded on this 
occasion. 
Stimulation begins by displaying a relaxation stimulus that usually 
lasts 5 to 20s.  The presentation then continues with one or more sets 
of stimuli.  The role of a set of stimuli is to obtain the answer to the 
question whether the subject reacts to the relevant stimulus included in 
a particular group.  The set of stimuli includes: 
• An intro(ductory) stimulus 
The intro stimulus contains a question or a sentence which suggest to 
the respondent what to concentrate on during the display of stimuli that 
follows.   
This stimulus (most frequently a slide with the text of the question) 
defines the situation for the subject and sets the framework of thinking 
(‘set the stage’ effect).  The intro stimulus most frequently includes 
questions such as: “Which of the following bags did you take money 
from?” or “What was the name of the man you shot?” 
When the intro stimulus is conceived as a visual stimulus, it is 
displayed for the duration sufficiently long for the subject to read the 
question slowly or to understand it properly (most often 7 to 15 s). 
• Irrelevant stimuli 
An irrelevant stimulus is used to conceal the relevant stimulus and to 
habituate the subject to the onset of the examination and the 
presentation and contents of the relevant stimulus.  Irrelevant stimuli 
are to be selected so as to resemble the relevant ones and so that for the 
subject who does not recognise the relevant stimulus there is no 
noticeable difference between a relevant and an irrelevant stimulus.  
This difference will exist only for the subject who recognises the 
relevant stimulus.      
For instance, if a respondent has stolen money from a safe, he/she had to 
see the safe during the act of theft.  The image of the safe is a relevant 
stimulus.  Irrelevant stimuli would include images of various safes that are 
not related to the theft. It is desirable that the content shown on irrelevant 
slides does not differ noticeably from the relevant content, as any sudden 
change in the presented material could trigger reaction. 
The display of the irrelevant contents starts immediately after the intro 
slide has been shown.  The duration of the irrelevant stimuli has to 
equal the duration of the relevant stimulus, wherein the duration is 
usually 1s or 2s, but not shorter than 0.5s or longer than 3s.  The 
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irrelevant stimuli are displayed until all of the following conditions 
have been met: 
• At least five (5) irrelevant stimuli must be shown before the 
presentation of the relevant stimuli.  This condition has to be fulfilled 
in order to ensure habituation to the contents of the relevant stimulus 
and habituation to the beginning of the stimuli presentation. 
• At least two successive stimuli have to remain without response in 
order to conclude that the subject has entered the phase of relaxation and 
that habituation has been performed. The number of successive stimuli 
without response that have to precede the display of the relevant stimulus 
can be adjusted, but it usually ranges between 2 and 4. 
• The relevant stimulus 
When both of the aforementioned conditions have been met, the 
relevant stimulus is shown.  The duration of the stimulus is the same as 
the duration of the irrelevant ones. Upon the completion of the display 
of the relevant content, the display of the irrelevant stimuli continues in 
order to meet the principle of concealing the relevant stimulus.  The 
response to the relevant stimulus is the most vital segment of the 
examination.  If it is present, it means that the subject has recognised 
the relevant content, whereas, conversely, its absence indicates that the 
subject is not related to the relevant content. 
• The control stimulus 
The role of the control stimulus in adaptive stimulation refers to 
increased reliability of the analysis and is similar to the role which the 
control question plays in standard polygraph testing.  The control 
stimulus is used in the same way and under exactly the same 
conditions as the relevant stimulus.  The only difference concerns the 
contents of the stimuli. While the relevant stimulus implies selecting 
the contents which the subject can recognise only if he/she has 
participated in the event under investigation, the control stimulus 
includes the content unrecognisable to the subject (despite the fact that 
he/she has participated in the perpetration of the act).  The purpose of 
the control stimulus is to test the subject’s reaction to unrecognisable 
contents shown under identical conditions as the relevant contents.  In 
other words, if a particular car was used in a robbery, a slide with the 
image of this car can be used as the relevant stimulus, whereas a slide 
with a different car can be used as a control stimulus.  This should be 
an unrecognisable content for the respondent so that there should be no 
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response to it.  If the respondent reacts, then it indicates reduced 
reliability of the results.   
• Irrelevant stimuli continue to be displayed after the display of 
the relevant stimulus.  They are displayed so as to ensure that sufficient 
time has passed after the display of the relevant stimulus which is 
necessary for the completion of the response initiated by it.  The role of 
these stimuli is to fulfil the principle of diverting attention from the 
relevant content. 
• Upon termination of the display of the irrelevant stimuli, the 
next set of stimuli is presented, whereas upon completion of displaying 
all sets of stimuli the results of the examination are shown. 
 

 
Figure 1. The test results with all the relevant stimuli. 
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Figure 1 gives an overview of the test with the help of three relevant 
stimuli: a bag, a wallet and a cassette. These stimuli are elements of a 
crime under investigation.  For each of the relevant stimuli a large 
number of irrelevant stimuli that cannot be seen in the figure have been 
used. Thus, for example, for the relevant bag shown in Figure 1 the 
respondent was shown a number of irrelevant bags which, although 
similar, are noticeably different from the relevant bag. Figure 1 shows 
that the subject reacted to two stimuli (the bag and the wallet) whereas 
he did not react to one stimulus (the cassette).  For each of the relevant 
stimuli all the parameters of the response which are used in the EDA 
signal analysis have been shown.  
 

Disadvantages of adaptive stimulation as compared to polygraph 
 

As stated above, adaptive stimulation is a method of stimulating 
respondents and recording their physiological responses. The 
advantages of this method have been clearly highlighted.  On the other 
hand, this kind of testing has drawbacks compared to standard 
polygraph testing. The most important disadvantages of this method as 
compared to polygraph are the following ones: 
• Lack of pressure on the respondent to obtain confession 
The main objective of polygraph examination is to establish the truth 
and obtain confession of a subject.  In the case of applying the method 
of adaptive stimulation, given the fact that questioning is performed by 
a computer and not a human and that the entire examination most 
frequently lasts less than 3 minutes, the respondent does not experience 
the same level of pressure as with the polygraph. Absence of pressure 
reduces the possibility of obtaining confession from the respondent.   
• Monitoring the subjects’ reactions during questioning 
Given the fact that in adaptive stimulation questions (stimuli) are 
presented by a computer and that the stimuli are of brief duration, as 
well as the fact that the display of the relevant stimulus is followed by 
stimuli the purpose of which is to divert the subject’s attention from 
the relevant stimulus, the subject does not have time to establish 
communication with the examiner using any form of body language 
(facial expression, drumming fingers, etc.). Even when the respondents 
are captured on a video during the examination based on adaptive 
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stimulation, they have no chance to show their subjective state 
(confusion, fear, etc.) by a facial expression, for instance. The 
examiner can obtain this type of information during polygraph 
examination and it can assist him in the process of finding out the 
truth.   

Conclusion 
Adaptive stimulation represents a completely new method of 
psychophysiological examination and lie detection.  The main 
novelties are reflected in the manner of stimulating the subjects and in 
processing the results of the recorded physiological responses, most 
frequently based on electro-dermal activity (EDA), although it is 
possible to use other physiological signals (heart rate (HR), EEG, etc.). 
  The method of adaptive stimulation is based on several 
principles presented in this paper, among which the following are the 
most important: 

• Questions (stimuli) are asked by the computer and not the man  
• Questions (stimuli) do not last longer than 3 seconds 
•  Habituation to the moment of beginning the question  
•  Habituation to question contents 
•  Diverting attention from the relevant stimulus 
• Concealing the relevant stimulus 
• Accurate measuring of response parameters 
• Analysing a large number of stimuli in a short time and using 

statistical correctives. 
The above principles significantly change the way in which the 

recorded EDA results are interpreted:   
The reactions that do not fall in the expected reaction time 

framework of 3s are discarded, since they cannot occur as result of 
the relevant stimuli in this system of examination. A large number 
of reactions which would lead to false results are eliminated in this 
way.   
• Bearing in mind the principles of habituation to the moment of 

question initiation and to the contents of the question, the mode 
of interpreting the results changes completely so that in the 
response to the relevant stimulus primary importance is given 
to the presence or absence of reaction and only secondary to the 
intensity of the reaction. 
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•  The principle of diverting attention does not allow the subject 
to consider the relevant question for a long time, which reduces 
the possibility of endogenous generation of reaction. 

• A large number of stimuli presented in a short time of 
examination allow the use of statistical correctives in the 
interpretation of the results, whereas the small number of 
questions in polygraph examination during an interrogation 
does not allow correcting the results using statistical methods. 

The aim of this paper is to present a new method for 
psychophysiological testing and lie detection.  Bearing in mind that 
the method is brand new, it is clear that a large number of studies 
will be necessary in future to confirm, reject or promote the 
principles which the method of adaptive stimulation applies. 
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Адаптивна стимулација -  

новa мегода за психофизиолошко испитиање 
и детекцију лажи 

 
Апстракт: Метод адаптивне стимулације представља 

ново решење за психофизиолошку стимулацију испитаника и 
анализу реакција добијених снимањем EДA или других 
физиолошких сигнала. Метод се базира на идеји да се, путем 
краткотрајних звучних и/или визуелних стимулуса у трајању не 
дужем од 3s, испитаник прво доведе у специфично психолошко 
стање, после чега се испитанику приказује релевантно питање за 
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које се анализира EДA реакција. Специфично стање у које се 
испитаник доводи карактерише се довољним степеном 
релаксираности и хабитуацијом на садржај релевантног 
стимулуса као и хабитуацијом на почетак приказа стимулуса. По 
обављеној хабитуацији и постизању задовољавајућег нивоа 
релаксираности, испитанику се приказује релевантан садржај 
који, у случају да га испитаник не препозна, пролази као један од 
многобројних ирелевантних стимулуса, док у случају да га 
испитаник препозна, производи EДA реакцију. Специфичност 
стимулацје доводи и до новог начина анализе забележеног EДA 
сигнала. Једна од главних новина се огледа у одбацивању свих 
лажних реакција које се јављају ван временског прозора 
очекивања реакције у трајању од само 3s. Принципи хабитуације 
и краткотрајне стимулације доводе до приказа великог броја 
стимулуса испитанику што омогућва примену статистичких 
коректива у интерпретацији укупних резултата. Исто тако, као 
последица извршене хабитуације, приликом анализе резултата 
добијених адаптивном стимулацијом, примарни значај има 
присуство или одсуство реакције на релевантном питању, за 
разлику од методе полиграфије где велики број питања током 
испитивања производи реакцију али се њена релевантност 
утврђује на основу компарације са интензитетима реакције на 
другим питањима.  

Кључне речи: адаптивна стимулација, ЕДА, полиграфија, 
психофизиологија. 
 
 


