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Absolute adressering - Directe adressering
Operand Operand- Supplementaire Beschrijving

adres toegangsbreedte
(voorbeeld)

I 37.4 byte, woord, Ingangen
dubbelwoord

Q 27.7 byte, woord, Uitgangen
dubbelwoord

PIB 655 woord, Ingangsperiferie
dubbelwoord

PQB 653 woord, Uitgangsperiferie
dubbelwoord

M 55.0 byte, woord, Merkers
dubbelwoord

T 114 -- Timers
C 13 -- Tellers
DBX 2001.6 byte (DBB), woord (DBW), Via het DB-register

dubbelwoord (DBD) geadresseerde data 
DIX 406.1 byte (DIB), woord (DIW), Via het DI-register

dubbelwoord (DID) geadresseerde data
L 88.5 byte (LB), woord (LW), Lokale-datastack 

dubbelwoord (LD)

Directe adressering De instructie bevat het adres waaronder de waarde van de operand opgeslagen is.
Bij STEP7 gebeurt de directe adressering op exact dezelfde manier als bij STEP5. Het 
verschil met S5 bestaat erin dat er met S7 een onderscheid kan gemaakt worden tussen
de ingangen en de uitgangen bij directe toegang tot de periferie. Men heeft slechts 
toegang tot de ingangen in de “read”-modus (L PIW) en tot de uitgangen in de “write”-
modus (T PQW).

Lokale data Bij STEP7 heeft men bovendien toegang tot de lokale-datastack.
Bijvoorbeeld: 

A L 12.6 (afvragen op toestand 1 van de lokale-databit op het adres 12.6)

L LW 12 (laden van het lokale-datawoord in de accumulator 1)

DBX/DIX Men heeft ook directe toegang tot de inhoud van de databouwstenen, wanneer deze
met de gepaste instructie geopend zijn :

A DBX 12.6 (afvragen op toestand 1 van de databit van een DB. Deze bit
heeft het adres 12.6)

A DIX 12.6 (afvragen op toestand 1 van de databit van een instantie-
bouwsteen met het adres 12.6)

L DBB 12 (laden van de databyte 12 van de DB in de accumulator 1)

L DIB 12 (laden in de accumulator 1 van de databyte 12 van de instantie-
DB (DI-register))
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Directe en indirecte adressering

Directe adressering Indirecte adressering in het geheugen

A I0.0

L IB20

OPN DB4

A I[MD2] // AND-instructie met de ingangsbit 
waarvan het adres in MD2 staat

L IB[DBD4] // Laadt in accu 1 de ingangsbyte  
waarvan het adres in DBD4 staat

OPN DB[MW7] // Opent de databouwsteen 
waarvan het nummer in MW7 staat

De S7 STL-instructies doen een beroep op een adres in twee delen dat de geheugencel
van de te bewerken waarde aangeeft. Het eerste deel van het adres is de identificatie
van de operand (bijvoorbeeld IB). Dit eerste deel is zowel nodig voor de directe 
adressering als voor de indirecte adressering van het geheugen.
Het tweede deel van het adres is verschillend voor de twee soorten adressering.

Directe adressering Het tweede deel van het adres is de precieze plaats in het geheugen, aangegeven door 
de identificatie van de operand. Het adres verwijst direct naar de geheugencel van de
waarde.
Voorbeelden van directe adressering:
A I0.0 // voert een AND-instructie uit met de ingangsbit I0.0
L IB20 // laadt de waarde van ingangsbyte 20 in de accumulator 1
OPN DB4 // opent de databouwsteen 4
= Q8.0 // kopieert de toestand van het RLO in de uitgangsbit 8.0

Indirecte adressering Het tweede deel van het adres geeft indirect de geheugenplaats van de waarde aan met
behulp van een pointer. De pointer kan zijn: 
- een woord met het nummer van een timer, een teller, een databouwsteen, een 

functie of een functiebouwsteen.
- een dubbelwoord met de precieze geheugenplaats van een waarde.
Voorbeelden van indirecte adressering:
L C[MW44] // laadt de telwaarde vanaf het nummer van de teller 

// waarvan de precieze geheugenplaats bepaald is door 
// de waarde van MW44

A I[MD2] // vraagt de signaaltoestand af van de ingang waarvan het adres
// zich in de pointer MD2 bevindt

De indirecte adressering kan alleen in STL geprogrammeerd worden. De andere 
mogelijkheden van indirecte adressering zijn de indirecte intrazonale en interzonale 
adressering per register. Voor uitgebreidere informatie, zie het “STL manual" STEP7,
hoofdstuk 9.  
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Indirecte adressering van het geheugen
Pointer in het formaat woord

L 11
T MW 60

OPN DB [MW 60] OPN DB 11

Pointer in het formaat dubbelwoord

L P#24.0
T MD 50

L I W [MD50] L IW 24

Bereik Toegangs- Adres
breedte

Voor timers, counters en 
bouwsteenoproepen

Andere instructies

0000 0000        0000 0BBB       BBBB  BBBB     BBBB BXXX

Bit 31 23 15 7 0

BBBB BBBB     BBBB BBBB

Bit 15 7 0

Indirecte adressering Met STEP7 kan er indirect geadresseerd worden. 
van het geheugen De adressering gebeurt door middel van een merkerwoord of een datawoord (DB of

lokale data) voor de oproep van bouwstenen, de timers en de tellers.
Voor de andere instructies gebruikt men een merkerdubbelwoord of een data-
dubbelwoord. De parameter moet opgeslagen worden in het dubbelwoord in het 
pointerformaat, bijvoorbeeld L P#24.0 laadt het byte-adres 24 en het bit-adres 0 in het 
pointerformaat.

Bij de instructie geeft men het bereik (I, Q, M,  etc.), de toegangsbreedte (bit, byte,
woord en dubbelwoord) en een operand aan. Deze laatste bevat het adres van de
instructie.

Pointerformaat:
Pointer in het formaat woord: formaat INTEGER (geheel getal)

Pointer in het formaat dubbelwoord :

BBB_BBBB_BBBB_BBBB_B= byte-adres
XXX = bitadres

0000 0000                0000   0BBB               BBBB  BBBB             BBBB BXXX

Bit 31 23 15 7 0
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Voorbeeld van indirecte adressering

e

Beschrijving In het bovenstaande voorbeeld is er in het netwerk 1 een databouwsteen geopend door
indirecte adressering. Om deze instructie uit te voeren, hebben we een parameter van
het type “geheel getal” gedeclareerd (dbnr) die het nummer van de te openen 
databouwsteen zal krijgen. Dit nummer wordt getransfereerd naar het merkerwoord
100. Om een  databouwsteen door indirecte adressering te openen, kan het DB-
nummer in een woord opgeslagen worden. 

In het netwerk 2 hebben we een lus geprogrammeerd die de eerste tien datawoorden 
wist. Om de lus te programmeren, hebben we de instructie LOOP gebruikt. De transfer 
van de wiswaarde wordt gerealiseerd door indirecte adressering. Alvorens met de lus te 
beginnen, hebben we het merkerdubbelwoord MD40 (de pointer) geladen met het 
adres van het laatste te wissen datawoord (dit is woord 18).
Bij elke lusdoorgang wordt het byte-adres dat opgeslagen is in MD40 met 2 verminderd,
aangezien we de bouwsteen woord per woord wissen.

Opmerking Opdat het programma leesbaar zou blijven, hebben we geen test van het bestaan van 
de databouwsteen geprogrammeerd. In de praktijk is het ook interessant, het 
beginadres en de lengte van het te wissen bereik parametreerbaar te maken.   
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Adressenregisters in het systeem SIMATIC S7

Adressenregisters AR1 en AR2

a = 0 intrazone
a = 1 interzone
RRR = zone-identificatie als a=1
BBB_BBBB_BBBB_BBBB_B= byte-adres
XXX = bitadres

a000 0RRR  0000   0BBB    BBBB  BBBB   BBBB BXXX

Bit 31 23 15 7 0

AR1

AR2 a000 0RRR  0000   0BBB    BBBB  BBBB   BBBB BXXX

Bit 31 23 15 7 0

Opmerking Er bestaan twee adressenregisters in de SIMATIC S7, de registers AR1 en AR2.
Deze registers worden ook impliciet gebruikt door STEP7 voor tijdelijke opslag in het 
buffergeheugen. Namelijk 
voor AR1 bij de transfer van complexe actuele parameters naar de in de FC of
de FB opgeroepen bouwsteen en de “read”- of “write”-toegang tot de formele 
operanden in de opgeroepen bouwsteen,
voor AR2 bij de oproep van een FB met een bijhorende instantie-

databouwsteen en de toegang tot één van de instantie-data.
Wanneer de bovenstaande gevallen zich voordoen in het programma, moet eerst de
inhoud van de adressenregisters in het programma bewaard worden.

Nota Om zeker te zijn van een correcte uitvoering van de functiebouwstenen, mag het
register AR2 niet veranderd worden binnen de functiebouwstenen.

Verklaring De adressenregisters kunnen gebruikt worden voor de indirecte adressering. 
We beschikken over SIMATIC S7-instructies die voorzien zijn om deze registers te 
gebruiken.
Voorbeeld : A I [AR1,P#12.2], waarbij de verplaatsing (offset  P#12.2 opgeteld 

wordt bij de inhoud van AR1 vóór de uitvoering van de instructie.
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Structuur van de adressenregisters
Structuur :

Codering :     Bit 31=1 het adressenregister bevat een adres met zone-identificatie

Bit 31=0 het adressenregister bevat een adres zonder zone-identificatie

Interzone-adres : (bit 31 = 1)
RRR zone-identificatie: 000 periferie

001 ingangen
010 uitgangen
011 merkers
100 data in register

DB1 (DB)
101 data in register

DB2 (DI)
110 lokale data van de bouwsteen
111 lokale data van de oproepende 

bouwsteen

Intrazone-adres :
B...B nummer van geadresserde byte
XXX nummer van geadresseerde bit

31 23 15 7 0
10000RRR 00000BBB BBBBBBBB BBBBBXXX

Adressenregister Deze voorstelling wordt in het gehele systeem gebruikt in het geval van indirecte 
adressering. 

De adressenregisters bevatten de intrazonale en interzonale adressen voor de instructies
die geadresseerd zijn met indirecte adressering per register.
De adressenregisters worden ook gebruikt om complexe datatypes, bijvoorbeeld arrays,
onder de vorm van parameters naar codebouwstenen te transfereren.

Voorinstelling van Voor de voorinstelling van de adressenregisters hebben we de instructies LAR1 en
het adressenregister LAR2 ter beschikking. De instructies TAR1 en TAR2 zijn voorzien om de inhoud van de

adressenregisters af te vragen. De constante pointer P# laat toe, de zone-identificatie en
het byte- of bitadres in de adressenregisters in te geven. 
De compiler voorziet in de beschreven configuratie.

Voorbeeld :  LAR1 P# I 100.0

Het adressenregister 1 is vooringesteld met de interzonale pointer I100.0.
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Wijziging van adressenregisters
LAR1 operand Laadt de waarde van de operanden in het adressenregister 1.

De inhoud van de ACCU 1 wordt niet veranderd.
LAR2 operand Laadt de waarde van de operanden in het adressenregister 2.

De inhoud van de ACCU 1 wordt niet veranderd.

TAR1 operand Transfereert de inhoud van het adressenregister 1 naar de
operanden. AR1 wordt niet veranderd.

TAR2 operand Transfereert de waarde van het adressenregister 2 naar de
operanden. AR2 wordt niet veranderd.

"operand" kan zijn: ACCU1, ARn, DBD n, DID n, LD n, MD n

TAR Verwisselt de inhoud van AR1 en AR2

+AR1 (2) Telt de inhoud van ACCU1-L op bij AR1 of AR2

+AR1 (2) pointer-
constante Telt de pointer-constante op bij AR1 of AR2

Deze instructies hebben geen invloed op het statuswoord.

Opmerking De pointerconstante voor de instructies +AR1 en +AR2 moet gedefinieerd worden in het 
formaat P#Byte.Bit.

De inhoud van ACCU1-L kan zijn: -32 768 < ACCU1-L < 32 767.

LAR1 Er kan in de pointer een lokale variabele gedeclareerd worden.
Voorbeeld:

LAR1 P##START, als de lokale variabele de identificatie START draagt.
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Indirecte adressering per register
Voorbeeld : AR1

Ingang : + 200

LAR1 P#10.0 // Voorinstelling

L  MW [AR1, P#200.0] L MW 210

Bereik Toegangs- Adressen- Constante Uitgevoerde
breedte register verschuiving instructie

(verplaatsing)

31 23 15 7            0
00000000 00000000 00000000 01010000

00000RRR 00000BBB BBBBBBBB BBBBBXXX

Indirecte adressering In STEP7 kunnen instructies indirect geadresseerd worden via een adressen-
per register register. We beschikken hiervoor over twee adressenregisters (AR1, AR2).

Bij de instructie specificeren we een bereik (bijvoorbeeld: M, I, Q, etc.), een 
toegangsbreedte (byte, woord, etc.), een adressenregister en een constante 
verschuiving (offset). Het gespecificeerde adressenregister bevat het basisadres. 
Met het basisadres en de verschuiving (offset), bepaalt men het adres waar de waarde
van de operand opgeslagen is.
De pointerconstante (P#...) in STEP7 laat toe, de adresstructuur van het 
adressenregister te gebruiken. Zoals bij de operandeningave, kan men het basisadres 
voor het adressenregister en de verschuiving definiëren met behulp van de
pointerconstanten (zie ook: interzonale indirecte adressering per register).
Bij de definitie van een adres via de accumulator moet er rekening gehouden worden
met de structuur van het adressenregister.

Toepassing Dynamische adressering, adressering van data-elementen in lusprogrammering.
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Indirecte interzonale adressering per register

Voorbeeld : AR1

Ingang : + 110

LAR1 P#I100.0 // Voorinstelling
L    B [AR1, P#110.0] LIB 210

Toegangs- Adressen- Constante Uitgevoerde
breedte register verschuiving instructie

(verplaatsing)

31 23 15 7            0
10000001 00000000 00000011 00100000

10000RRR 00000BBB BBBBBBBB BBBBBXXX

Interzonale indirecte De adressering per adressenregister kan ook interzonaal uitgevoerd worden.
adressering per In de instructies geeft men alleen de vaste toegangsbreedte (byte, woord, etc.), 
register een adressenregister en een constante verschuiving aan.

Het gespecificeerde adressenregister bevat het basisadres met het overeen-
stemmende bereik. Met het basisadres en de verschuiving bepaalt men het adres waar
de waarde van de operand opgeslagen is.

Het adres wordt bepaald door een binaire optelling.

De indirecte adressering per register bestaat ook voor bitadressen.

Voorbeeld: LAR1 P# I100.0 
A  [AR1, P#110.5] instructie uitgevoerd voor
A  I 210.5 bovenstaande registerinhoud 

Toepassingen : Hetzelfde type structuur, maar andere databereiken,
dynamische toegang tot de data.
Toegang tot lokale data van de oproepende bouwsteen.

Toegangsbreedtes:
declaratie D = dubbelwoord
declaratie W = woord 
declaratie B = byte
zonder declaratie = bit
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De Program Editor kan u verschillende mogelijkheden tonen, om u te helpen, uw programma te
corrigeren. U kan items selecteren zoals de RLO-bit en de statusbit of de inhoud van de bijhorende
registers.  

LAD In LAD-modus toont de editor de statusbit (stroom op contacten) en het RLO 
(stroom op rail). Instructies met toegang tot woordwaarden zoals timers en tellers
tonen ook de inhoud van de actuele waarde (of de inhoud van accumulator 1). 

STL In STL-modus voorziet de editor meer opties. Naast de in LAD beschikbare
debug-tools, kan u de status van andere objecten bekijken.

Default status: de inhoud van accumulator 1, tenzij er timer- of teller-
instructies gebruikt werden. In timer- en teller-instructies wordt de actuele tijd 
of telwaarde getoond (in hexadecimaal). 

Registers en accumulatoren: de inhoud van accumulator 1 en 2, de inhoud
van adresregisters AR1 en AR2, en de twee databouwsteen-registers DBR1 
en DBR2.

Indirect: de inhoud van een indirecte geheugenreferentie wordt getoond in de
statuskolom. Dit betekent dat de pointer zelf getoond wordt, in plaats van de 
data waarnaar hij verwijst. Dit laat u toe te controleren, of de referentie wel 
degelijk naar de juiste data verwijst, wanneer u indirecte adressering 
gebruikt.

Om de informatie te kiezen die u in de online STL-status wil zien, selecteert u  
Options -> Customize -> markeer de gewenste kolommen in de dialoogbox ->
bevestig met OK. 
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Status van adressenregisters visualiseren
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