
                                 Experimentele micului geniu - Detectorul de minciuni  

 

 

O retea de MINCIUNI! 

 

STOP TOATA LUMEA! Cineva de aici nu spune tot adevarul...De cate ori ati banuit ca cineva nu 

spune tot adevarul, de exemplu, cand ascultati o poveste ciudata, incredibila? Adulmecarea unui 

mincinos nu este intotdeauna usoara: aveti nevoie de dovezi sau cel putin o contramutare care sa ii 

provoace probleme suspectului mincinos. Dar cum? Iata o sugestie care are o baza stiintifica si care 

este adesea folosit in timpul investigatiilor de detectivi americani din viata reala.  

Ai auzit vreodata de detectorul de minciuni? Cei destepti spun ca exista o modalitate de a-l „insela” 

si, totusi, oricine este supus testului se simte putin nelinistit... 

Sa aflam impreuna de ce si cum sa ne construim unul! 

 

 

Sa incepem prin conectarea firelor 

 

In primul rand, luati-va o baterie de 9 volti, cu care va trebui sa alimentati circuitul aparatului dvs. 

de detectare a minciunilor. Apoi, puteti asambla prototipul, pentru a va asigura ca functioneaza. 

Avertisment! Pentru a asambla prototipul, asezati circuitul exact asa cum arata in fotografia 

urmatoare. 

 

INTRERUPATOR 

Veti putea porni si opri circuitul cu aceasta parghie.  

 

LASATI INTOTDEAUNA INTRERUPATORULUI IN POZITIA OPRITA CAND ASAMBLATI 

CIRCUITUL. (Pozitionarea manetei asa cum arata in imagine inseamna ca este pornita). 

 

CADRAN 

Cablurile de iesire din partea superioara a circuitului vor fi conectate la spate.  

 

ACEST CONECTOR ESTE ATASAT LA BATERIE, ACORDATI ATENTIE SLOTURILOR! 

 

PLACA STANGA - pentru a fi plasat pe capatul metalic al cablului rosu.  

PLACA DREAPTA - pentru a fi plasat pe capatul metalic al cablului albastru. 

 

Va functiona? 

Dupa ce ati conectat toate piesele, suntem gata sa aflam daca functioneaza si sa experimentam cu 

masina: 

 

PORNITI CIRCUITUL, miscand maneta asa cum arata in imagine. ASEZATI PLACILE 

METALICE PE CABLURI si IMPINGETI CU DEGETELE (unde cablul intra in contact cu placa) 

si urmariti cum se misca mana. DACA MANA PE CADRAN SE MISCA, ATUNCI MASINA 

FUNCTIONEAZA! 

 

De asemenea, luand in considerare cantitatea de umiditate pe care corpurile noastre o produc, 

masina va reactiona si va dezvalui CINE SPUNE ADEVARUL SI CINE MINTE!  

 

Dar de ce? 

Sa investigam putin mai mult motivele acestui comportament ciudat. De ce aparatul raspunde in 

moduri diferite? Este intr-adevar atat de inteligent sa lucrezi daca persoana care il atinge spune sau 

nu adevarul? Intr-o masura, raspunsul este da, deoarece este sensibil la transferul de curent electric, 



adica un flux de particule incarcate (electroni), care, pe masura ce se misca, este capabil sa 

furnizeze energia necesara pentru ca orice dispozitiv electronic sa functioneze. Aparatul nostru de 

detectare a minciunilor este un exemplu in acest sens! In cazul nostru, pentru a activa „cursa” 

electronica avem nevoie de ceva (sau mai bine zis de cineva) care sa actioneze ca o punte intre cele 

doua cabluri situate sub placi. Lasandu-i „diferiti”, circuitul (pe care l-am putea imagina ca o pista 

de curse „electrizanta”) ramane deschis si, din pacate, incarcarile electrice „curg” doar de-a lungul 

circuitelor inchise. Pentru a inchide circuitul, ne-am folosit degetele, devenind parte a circuitului in 

sine! Pielea noastra este capabila sa conduca electricitatea. Conductivitatea electrica a pielii noastre 

sau usurinta cu care electricitatea trece prin noi, poate creste, de asemenea. 

 

Este timpul sa fim seriosi! 

 

Acum ca totul functioneaza, este timpul sa construiti aparatul de detectare a minciunilor si sa va 

pregatiti camera de interogare! Fiecare detectiv care se respecta are o camera in care isi gateste 

suspectii. Iata etapele de urmat pentru a va face aparatul de detectare a minciunilor!  

5. Mecanismul intern 

            Sarma deasupra benzii adezive cu doua fete 

Atasati-l mai intai la baza, apoi scoateti folia superioara si atasati firele.  

6. INCHIDETI SI FIXATI structura cu doua bucati de BANDA ADEZIVA! 

            ATASATI PLACILE de banda adeziva fata-verso 

 

Acum totul este cu adevarat pregatit pentru primele tale interogatorii. Dupa ce ati identificat un 

suspect, incepeti cu cateva intrebari „exploratorii”, pentru a vedea cum raspunde aparatul la adevar. 

De exemplu: „Care este numele tau?” sau „Ce culoare are parul tau?” Dupa aceasta, puteti incepe sa 

puneti adevaratele intrebari: cu cat sunt mai jenante, cu atat va fi mai distractiv jocul.  

Pe cartile pe care le-ati gasit in kit sunt cateva idei de categorii pe care le poti aborda. In paginile 

urmatoare exista cateva sugestii de intrebari pentru fiecare categorie. In orice caz, suntem siguri ca 

veti putea, de asemenea, sa va ganditi propriile intrebari pentru un interogatoriu „pe masura”, care 

va pune „ticalosul” la incercare! Implica-ti unii prieteni, poti experimenta diferite roluri: 

 

• SUSPECTUL este persoana care va fi supusa detectorului de minciuni 

• DETECTIVUL este persoana care va efectua interogarea 

• ASISTENTUL este persoana care va interpreta raspunsul aparatului si va incerca sa rezolve 

daca suspectul minte sau spune adevarul! 

 

Iata cateva sugestii pentru interogatoriu: 

 

SECRETE DEZGUSTOARE 

 

• Iti ciupesti nasul. 

• Iti mananci unghiile? 

• Cat de des iti schimbi sosetele? 

• Te-ai descurcat vreodata in public? 

• Cand ai fost ultima oara cand ai facut pipi pe tine? 

 

INFRACTIUNI MINORE...LA SCOALA 

 

• Ai ascuns vreodata o nota proasta parintilor tai? 

• Ati falsificat vreodata semnatura parintelui? 

• V-ati prefacut vreodata bolnav pentru a chiuli scoala? 

• Ai copiat vreodata la un test? 



• A facut cineva vreodata temele pentru tine? 

 

INFRACTIUNI MINORE...IN TIMPUL JOCULUI 

 

• Ai trisat vreodata la un joc? 

• Esti fraierul care pierde? 

• Ai favorizat vreodata un prieten intr-un joc? 

• Ati falsificat vreodata o problema pentru a termina un joc mai devreme? 

• Arbitrul are intotdeauna dreptate? 

 

FATA IN FATA CU ... TINE 

 

• Care este cea mai mare slabiciune a ta? 

• Ti-e frica de intuneric? 

• Esti orgolios? 

• Vorbiti vreodata cu voi insiva? 

• Care este cel mai prost truc pe care l-ai jucat vreodata cuiva? 

 

CONFENSIUNI CATRE CEL MAI BUN PRIETEN 

 

• Iti place cum ma imbrac? 

• Ai vorbit vreodata urat despre mine? 

• Mi-ai spus vreodata unul dintre secretele mele? 

• M-ai mintit vreodata? 

• Minti acum? 

 

Atentie! 

Inventarea unei minciuni ar putea parea simpla pentru dvs., dar reusita de a-i face pe oameni sa va 

creada este cu totul altceva! Potrivit cercetatorilor in comunicare, eficacitatea a ceea ce spunem 

depinde doar partial de cuvintele pe care le folosim, majoritatea muncii este realizata de tonul vocii 

si de limbajul corpului, ceea ce inseamna unirea tuturor miscarilor si expresiilor noastre.  

MUSCAREA BUZELOR 

Minciuna ne face sa fim nervosi: muscarea buzelor este un mod neindemanatic de a ascunde aceasta 

emotie, in timp ce gasim o modalitate de a iesi din necazuri.  

PRINVIND IN SUS 

Persoana cu care vorbesti te priveste in ochi sau in alta parte? Daca da, ar putea sa inventeze o 

minciuna, dar ar putea insemna si ca incearca sa-si aminteasca ceva. In acest caz, daca sunt 

drepataci, vor privi spre stanga, in timp ce un mincinos isi va schimba probabil privirea spre 

dreapta, incercand in acelasi timp sa gaseasca detalii pe care sa le adauge. In mod clar pentru 

stangaci, conceptul este invers. 

TUSEA 

Dregerea glasului cu putina tuse ar putea fi o modalitate de a castiga timp, in timp ce incercati sa 

finalizati detaliile unei minciuni. Cu toate acestea, ar putea fi, de asemenea, o actiune involuntara 

care este declansata de un sentiment de jena, care ne altereaza vocea, facandu-l brusc mai dur sau 

mai acut!  

GESTICULAND 

Miscarile ciudate ale mainilor sau miscarile capului ar putea fi o modalitate prin care mincinosul 

incearca sa adauge mai multa credibilitate istoriei sale. Cu toate acestea, atentie la orice miscare 

brusca, in special a capului, deoarece indica o reactie nervoasa, incontrolabila la tensiune.  

 


