
L'Anàlisi Matricial i les seues aplicacions constitueixen una àrea important de la 
Matemàtica Aplicada i són la base de moltes aplicacions industrials i per a la enginyeria 
en general. Aquest treball s'enquadra doncs dins de l'Anàlisi Matricial. S'estudien alguns 
ordres parcials i pre-ordres, definits a partir d'inverses generalitzades, sobre diferents 
conjunts de matrius complexes. A la primera part d'aquesta memòria s'estudia l'ordre 
parcial estrella en la classe de matrius EP. En aquest treball s'estenen alguns dels 
resultats obtinguts per Merikoski i Liu per a la classe de matrius EP. Es caracteritzen els 
successors i predecessors d'una matriu EP donada i s'estableixen condicions necessàries 
i suficients per a que aquests pertanyin a la mateixa classe. Es presenten noves 
demostracions d'alguns resultats coneguts fent servir la forma canònica de les matrius 
EP. D'aquesta manera s'obté i es verifica un teorema que proporciona descomposicions 
per a dos matrius EP comparables a través de l'ordre parcial estrella. N. Castro-
González, J. Vélez-Cerrada, D. S. Djordjevic, J. J. Koliha i Y. Wei són alguns dels 
autors que han estudiat els projectors espectrals, denotats per $A^\pi$, corresponents al 
valor propi nul d'una matriu A. Per a una matriu A fixa, van caracteritzar totes les 
matrius per a les quals aquest projector coincideix amb $A^\pi$. En aquest treball es 
restringeix el conjunt d'estudi a la classe de matrius EP i es caracteritzen els projectors 
espectrals corresponents al valor propi nul. Més endavant es relacionen els projectors 
mencionats amb els ordres parcials estrella i grup. La inversa de Moore-Penrose apareix 
quan es busca la solució aproximada (en norma 2) per mínims quadrats d'un sistema 
d'equacions lineals inconsistent. En els casos en que s'utilitzen normes induïdes per 
matrius hermítiques i definides positives, és necessari utilitzar la inversa de Moore-
Penrose ponderada per aquestes matrius, inversa estudiada per varis autors com Y. Wei, 
G. Wang, S. Qiao, H. Wu, entre altres. En moltes situacions reals, les matrius que 
modelitzen el problema a resoldre posseeixen una determinada estructura com, per 
exemple, el fet de ser simètriques, hermítiques, normals, EP, tridiagonals, etc. En 
aquesta memòria es considera la classe de matrius EP(M;N), matrius EP ponderades 
respecte dos matrius hermítiques definides positives M i N, i es defineix en aquest 
conjunt l'ordre parcial estrella ponderat respecte M i N. Primer s'estudien i analitzen les 
matrius quadrades que pertanyen a aquesta classe i després es particularitza per al cas en 
que M coincideix amb N, caracteritzant els predecessors i successors d'una matriu 
EP(M;M). Estenent les resultats de N. Matzakos i D. Pappas per a matrius EP 
ponderades, es dissenyen dos algoritmes per calcular la inversa de Moore-Penrose 
ponderada d'una matriu EP(M;M). La inversa de Drazin és una altra de les inverses 
generalitzades amb les que es treballa en aquesta memòria. Es considera una matriu pes 
W no nul.la que transforma una matriu rectangular A en dues matrius quadrades, AW i 
WA. Després, es defineixen tres nous pre-ordres en el conjunt de matrius rectangulars 
complexes. Es caracteritzen les matrius que estan relacionades mitjançant cada un 
d'aquests pre-ordres, trobant en cada cas representacions per a elles. En particular, es 
caracteritzen les matrius adjacents i s'estudia la classe de les matrius que tenen 
projectors de Drazin ponderats iguals. 


