
Ülevaade sinihamba tehnoloogiast 

Sinihammas on juhtmevaba kommunikatsiooni tehnoloogia, mis on mõeldud kaablite 

asendamiseks mobiilsete ja/või paigalseisvate seadmete lühimaalisel ühendamisel. Selle 

tehnoloogia eelisteks on madal voolutarve, lihtsus ning odavus. 

Tehnoloogia baseerub raadiolainetel ning töötab litsentseerimata sagedusel 2,4 kuni 

2,485 GHz. Tänu raadiolainete kasutamisele ei pea seadmete vahel, mis soovivad 

omavahel ühenduda, olema otsenähtavust, vaid piisab sellest, kui nad on koos üksteise 

levialas.  

Sinihamba ajalugu 

Sinihamba spetsifikatsioon töötati välja juba 1994. aastal Jaap Haarsteni ja Sven 

Mattissoni poolt Ericssoni ettevõttes, Rootsis. Aastal 1998 moodustati 

mittetulundusühing Bluetooth Special Interest Group, mis formaliseeris rootslaste 

spetsifikatsiooni ning hakkas vastutama sinihamba tehnoloogia spetsifikatsiooni 

arendamise ja standardi-seerimise eest. Esialgu kuulusid sellesse gruppi viis juhtivat 

telekommunikatsiooni ja elektroonika ettevõtet. Tänapäeval on grupi liikmeid juba üle 

9000, kuna iga tootja, kes soovib enda seadmetes kasutada sinihamba tehnoloogiat, peab 

olema ka grupi liige. 

Sinihamba nime päritolu 

Sõna Bluetooth on inglisepärane versioon Vana Norra Blatönnist või Taani Blatandist, 

mis tähistas kümnendal sajandil lahkhelides Skandinaavia hõimud üheks kuningriigiks 

ühendanud Taani-Norra kuninga Harald I nime. Tagamõte on selles, et Sinihammas teeb 

sama kommunikatsiooniprotokollidega – ühendades neid üheks universaalseks 

standardiks. 



 

 

 

Sinihamba logo 

Sinihamba logo, mis on kujutatud joonisel 1, koosneb mestitud germaani ruunitähtedest  

ja , mis on ladina tähestikus vastavalt tähed H ja B, viidates Harald Sinihamba nimele. 

 
Joonis 1. Sinihamba logo. 

Sinihamba tehnoloogia 

Sinihammas kasutab sageduse hüpitamisega hajusspektri (inglise keeles frequency-

hopping spread spectrum) tehnoloogiat, mis hakib andmed osadeks ning edastab neid 

osasid kuni 79 erineval sagedusel. Sellise tehnoloogia kasutamine vähendab interferentsi  

ning seega võimaldab mitmetel seadmetel opereerida üheaegselt samas sagedus-

vahemikus.  

Sinihamba saatja-vastuvõtja raadioleviala ulatuskaugus sõltub selle klassist. Klass kolme 

transiiveritel on ligikaudne leviulatus 1 meeter, klass kahe omadel 10 meetrit ning 

esimese klassi saatja-vastuvõtja raadiolevi võib ulatuda kuni 100 meetrini. Kõige enam 

on levinud teise klassi sinihamba saatja-vastuvõtjaga seadmed. Sellisteks seadmeteks on 

tavaliselt näiteks mobiiltelefonid, „käed-vabad“ peakomplektid mobiiltelefonidele või 

sinihamba ühendusega juhtmevabad hiired. 

Sinihambast on olemas kokku 7 spetsifikatsiooni – 1.0, 10B, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 ning 3.0. 
Nendest viimane kinnitati alles 22. aprillil 2009. aastal. Uuemate spetsifikatsioonide 
kasutuselevõtuga taotleti tavaliselt suuremat andmevahetuskiirust. Näiteks hetkel laiemalt 
levinud sinihamba 1.2 ja 2.0 spetsifikatsiooni seadmete andmevahetuskiirus on vastavalt 
kuni 1 ning kuni 3 megabitti sekundis, samas kõige uuema 3.0 spetsifikatsiooniga 
seadmed võimaldavad omavahel andmeid vahetada kiirusel kuni 24 megabitti sekundis. 
Uuema spetsifikatsiooniga seadmed on üldjuhul tagasiühilduvad eelmise põlvkonna 
spetsifikatsiooniga seadmetega. 


