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Punktem wyjścia tej pracy jest koncepcja nowego 

wymiaru asymptotycznego i nowej kompaktyfikacji 

przestrzeni metrycznych związanych z tak zwanymi 

potęgowymi funkcjami kontroli. Dla pojęć tych można 

znaleźć odpowiedniki znanych wyników dotyczących 

wymiaru asymptotycznego Gromova, jak również 

asymptotycznej wersji wymiaru Assouad-Nagaty oraz 

uzwarceń przestrzeni z nimi związanych. Okazuje się, że 

nowy wymiar – asymptotyczny wymiar potęgowy 

wpisuje się ściśle pomiędzy wymiary wyżej wspomniane, 

jednocześnie będąc niezmiennikiem ważnej klasy 

przekształceń, tak zwanych odwzorowań bi-

hölderowskich. Zachowuje on ponadto wiele 

charakterystycznych cech znanych w topologii 

asymptotycznej, takich jak niewrażliwość na rozbicie 

mikrostruktury, czy znikanie na przestrzeniach 

ograniczonych. Wprowadzona kompaktyfikacja – 

podpotęgowe uzwarcenie Higsona również może być 

traktowana jako kompaktyfikacja pośrednia. Z wielu 

interesujących własności korony tego uzwarcenia, tak 

zwanej podpotęgowej korony Higsona, warto zaznaczyć 

fakt, że nie istnieją w niej, poza stałymi od pewnego 

miejsca, ciągi zbieżne. Do najważniejszych wyników 

pracy należy związek nowego wymiaru z wymiarem 

pokryciowym. Mianowicie, przy pewnych założeniach 

dotyczących przestrzeni, jej wymiar potęgowy pokrywa 

się z wymiarem Čecha-Lebesgue’a jej podpotęgowej 

korony Higsona. W pracy zostaje ponadto przybliżone 

spojrzenie na asymptotyczne własności przestrzeni 

związanych z potęgowymi funkcjami kontroli poprzez tak 

zwane struktury grube.  
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Asymptotic properties of metric spaces generated by the 

power control functions 

 

In the thesis we consider a new asymptotic 

dimension and a new compactification of a metric space 

related to the so-called power control functions. For these 

ideas, it is possible to find equivalents of well known 

results relating to the Gromov asymptotic dimension and 

to an asymptotic version of the Assouad-Nagata 

dimension, as well as related compactifications. The new 

dimension – asymptotic power dimension – appears to be 

strictly contained between the dimensions mentioned 

above. It is also an invariant of an important class of 

functions, namely, the so-called asymptotically bi-hölder 

transformations. It preserves many typical properties 

known in asymptotic topology such as nonresponsibility 

to breaking a microstructure of a space or vanishing on 

bounded spaces. The new compactification – Higson 

subpower compactification – can  be considered as an 

intermediate compactification. Among many interesting 

properties of its corona,  the so-called Higson subpower 

corona, there is a fact that there are no nontrivial 

convergent sequences in it. One of main results of this 

paper is a connection between the new dimension and the 

covering dimension. With some additional assumptions 

on a metric space, it is shown that its asymptotic power 

dimension equals the Čech-Lebesgue dimension of its 

Higson subpower corona. In the thesis, a perspective of 

asymptotic properties of metric spaces related with power 

control functions through so-called coarse structures is 

also presented. 

 

 


