Radeon HD5770 / Radeon HD5850 / Radeon HD5870
kot odlično pripravljena za povezovanje z vsemi vrstami novodobnih zaslonov. Za to je zadolžena zadnja v vrsti ATIjevih pogruntavščin,
tehnologija ATI Eyefinity, ki omogoča, da na
kartico hkrati priključimo tri neodvisne zaslone, ki jim nato lahko pošilja sliko do ločljivosti
2560 x 1600 pik. Zasloni so pri tem povsem neodvisni – tako glede prikazane ločljivosti, frekvence osveževanja, nastavitev barv kot tudi
prikaza vsebine/slike, kar je ena velikih odlik
AMDjeve najnovejše generacije Radeonov. Ti
namreč odkrito merijo na prevzem primata v
večmonitorskih konfiguracijah, ki so med zahtevnejšimi domačimi in poslovnimi uporabniki vse bolj priljubljene.
Grafični procesor Radeon HD 5770 z visokim
delovnim taktom spoštljivih 850 MHz skrbi za
doseganje zelo dobrih rezultatov v igrah in dokazuje, da so megaherci še vedno pomembno
merilo za končne zmogljivosti. Glede na družino HD58xx so mu morali inženirji seveda pristriči krila, to pa so storili precej kruto. Kartico
zato umetno zavira pomnilniški krmilnik, ki je
v tem primeru le 128-biten, ter tako s svojo širino omejuje sicer hiter pretok podatkov iz gigabajta pomnilnika GDDR5 (takt 1,2 GHz). Skupna
matematična moč takšne sestave je spoštljivih
1,36 TeraFLOPS – za primerjavo naj zapišemo,
da je prvi paradni konj prejšnjega rodu, Radeon
HD4870, katerega podatke za primerjavo navajamo tudi v tabeli, zmogel 1,2 TeraFLOPS.
Kartica postreže z dobrimi zmogljivostmi v
igrah, zaradi že omenjenih pomnilniških omejitev pa predvsem ne mara najvišjih ločljivosti
in vklopljenih dodatkov za lepšanje slike. Se pa
zato odkupi z razmeroma nizko porabo energije, saj ob polni obremenitvi zahteva do 108 vatov, v mirovanju pa se zadovolji s skromnimi
18 vati električne energije. Upoštevajoč zmogljivosti in ceno je kartica dober nakup, še precej
boljši nakup pa bodo njene še za odtenek bolj
okrnjene in pričakovano precej cenejše sestre
(ki na prodajne police trgovin še pridejo).

Radeon HD5850, 1 GB DDR5
Radeon HD5850 je AMDjeva kartica številka dve v trenutni ponudbi. To jo vsekakor naredi zanimivo izbiro za vse zahtevne igričarje,
saj so se ti do zdaj že navadili, da je za okrog
en evrski stotak cenejša od paradnega modela, a le za odtenek slabša. Preverili smo, ali to
drži tudi za model HD5850, in z veseljem lahko
ugotovimo, da se nismo motili. Še več, kartica
ima prav neverjeten navijalski potencial. Tudi
Radeon HD5850 sledi trendu velikih kartic, čeprav je s svojimi 23 cm še vedno precej manjši od gromozanskega HD5870, ki mu meter na-
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*Najnižje cene posameznih kartic na portalu www.ceneje.si in v drugih slovenskih spletnih trgovinah na dan 16.11.2009.

meri celih 28 cm.
Od velikega brata se torej loči predvsem po
nižjih delovnih taktih, ki jih je v praksi z navijanjem moč povsem nadoknaditi. Pa tudi če ne
uporabljamo navijanja, nas bo Radeon HD5850
presenetil z odličnimi zmogljivostmi in ugodno porabo. Od napajalnika bo ob polni obre-

menitvi za svoje delo zahteval okoli 150 W, v stanju »mirovanja« pa bo shajal tudi
s 6- do 7-krat manj energije. To pomeni, da so
AMDjevi inženirji na novi arhitekturi opravili
odlično delo, da so dosegli tako ugodno porabo.
Tehnologija ATI PowerPlay, ki je zadolžena za dinamično prilagajanje porabe energije (mimogrede, napajalni del je v celoti digitalen), naj bi vse
svoje odlike pokazala tudi v konfiguracijah z večjim številom grafičnih kartic, kjer zna neaktivne kartice spraviti v stanje spanja in ultranizke
porabe. Prednosti nizke porabe energije imajo
spodbuden učinek tudi na hlajenje, saj ima hladilna rešitev s karticami, ki so v celoti pokrite,

razmeroma preprosto delo pri odvajanju toplega zraka in ga veliko večino časa opravlja povsem neslišno. Obenem pa je to tudi dokaz, da inženirji ne bi smeli imeti prevelikih težav pri pripravi dvoprocesorskih grafičnih rešitev.
Radeon HD5850 se zdi glede na ceno trenutno najboljša izbira za zahtevne igričarje, saj po

zmogljivostih ne zaostaja prav veliko za
dražjim bratom, je pa občutno hitrejši od najboljših kartic prejšnjega rodu. Dejstva, da gre
za kartico, prijazno do navijanja, pa tudi ne gre
kar tako prezreti.

Radeon HD5870, 1 GB DDR5
AMDjev zastavonoša (no, vsaj do skorajšnjega prihoda modela HD5970), model HD5870, je
kartica, ki že s svojo zunanjo podobo in težo
razkriva, da kupec za odšteti denar res lahko
pričakuje dobre zmogljivosti. Pod veliko hladilno rešitvijo se namreč skriva grafični procesor, ki je sestavljen iz kar 2,15 milijarde tran-

V Monitorjevem laboratoriju za preizkušanje izdelkov uporabljamo naslednjo opremo: računalnike s procesorji Pentium 4 in Core 2 Duo podjetja Intel • dva

računalnika PCX s Core 2 Quad podjetja Avtera. • monitor Samsung 940BW podjetja Lancom. • Brezžično dostopno točko Netgear ProSafe 802.11g podjetja Domex.
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