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UWANJA WA NDEGE WA KIMATAIFA WA BURLINGTON (BTV) YATANGAZA 
KUENEZA KWA UFUATILIAJI WA SAFARI ZA ANGANI NA MFUMO WA 

UFUATILIAJI WA KELELE  
 

BURLINGTON, VT - Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Burlington (BTV) unafurahi 
kutangaza usanikishaji wa mfumo wa ufuatiliaji wa safari za angani na ufuatiliaji wa kelele, 
Vector, iliyolipiwa kwa ufadhili wa ruzuku kutoka kwa Shirikisho la Usafiri wa Anga (FAA). 
Kupitia utumiaji wa wachunguzi wa kelele wa kudumu ulio katika maeneo yaliyoathiriwa, 
Uwanja wa ndege utaweza kupima viwango vya kelele vinavyohusiana na shughuli za ndege na 
kutoa habari kwa watu binafsi na jamii zilizoathiriwa na shughuli za Uwanja wa Ndege. 
 
 
ushirikiano huu,” Nic Longo alisema, Mkurugenzi Kaimu au Usafiri wa Anga. "Bila msaada na 
ufadhili uliotolewa na Utawala wa Usafiri wa Anga, kupitia Programu yao ya Uboreshaji wa 
Uwanja wa Ndege (AIP) kwa Utangamano wa Kelele, mradi huu haungewezekana. Nahisi 
kwamba mfumo huu utawaruhusu wanajamii kuwa na zana za utumiaji wanayoweza kutoa 
maoni ya kelele, ambayo itafahamisha uchambuzi wa kelele zijazo.” 
 
Hivi sasa wachunguzi wapya wa kelele waliopatikana wapya wanapatikana katika Jumba la Jiji 
la Winooski na Shule ya Chamberlain Kusini mwa Burlington. Mfuatiliaji wa tatu atasanikishwa 
huko Williston, ambaye eneo lake limepatikana, na litafanya kazi mwishoni mwa mwaka. 
Uwanja wa ndege unatarajia kudumisha shughuli za wachunguzi hawa kwa wakati wa miaka 3. 
 
"Nimefurahishwa na usakinishaji huu, kwani unatoa maarifa mazuri na habari juu ya kelele kwa 
jamii ya karibu, ambayo inaruhusu mazungumzo bora kuhusu upunguzaji wa kelele," Helen 
Riehle alisema, Mwenyekiti wa Halmashauri ya Jiji la Burlington Kusini na Kamishna wa 
Uwanja wa Ndege. "Ninashukuru juhudi za Uwanja wa Ndege katika kuomba ruzuku ya 
kusanikisha mfumo huu na kuufanya utekeleze kazi." 
 
Mfumo wa aina hii ulijumuishwa katika Programu ya Utangamano wa Kelele iliyoidhinishwa ya 
1990 (NCP); NCP iliyosasishwa mwaka wa 2008, na inaelezewa wazi zaidi katika uwasilishaji 
mpya zaidi wa NCP iliyosasishwa mwaka wa 2020. Kupitia maoni yote ya umma wakati wa 
kipindi cha maoni wazi cha NCP, na pia kupitia barua pepe, jamii iliomba Uwanja wa ndege utoe 
data ya kelele na ufuatiliaji wa ndege kwa shughuli zote kwenye uwanja wa ndege. Mpango huu 
utawaruhusu wakaazi katika eneo lote kutazama hafla za kelele kutoka kwa ndege moja. 
 
Mfumo huu unasifu Ramani ya Ufafanuzi ya Kelele iliyopo (NEM) iliyochapishwa mnamo 2019, 
hata hivyo, haipaswi kuchanganyikiwa na viwango vya wastani wa kelele vya NEM Mchana-
Usiku (DNL) ambayo wastani wa kelele juu ya masaa 24 kwa siku na adhabu zilizo na uzito kwa 
shughuli za usiku, zaidi ya wakati wa mwaka ambao unahitaji kipimo cha wastani wa kelele na 
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Utawala wa Anga ya Shirikisho. Chombo hiki kitaonyesha viwango vya desibeli (dbA) kwa hafla 
ya kelele moja ambayo haitumiki ndani ya Mifano ya Kelele ya FAA inayohitajika. 

"Ningependa kuushukuru Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Burlington kwa kusikia sauti za 
wakazi wa Winooski ambao wameomba ufikiaji wazi zaidi wa data ya kelele. Natumai bandari 
hii ya umma itawaruhusu wakaazi wanaohusika katika njia ya kukimbia kuelewa kiwango cha 
mfichuo wao wa kelele na mfuatiliaji aliyewekwa katikati mwa jiji la Winooski, "Meya wa Jiji la 
Winooski Kristine Lott alisema." Tunashukuru ushirikiano unaoendelea kati ya Jiji la Burlington 
na Uwanja wa Ndege tunapoendelea kusonga mbele na juhudi za kupunguza kelele na tunatarajia 
kuendelea na mazungumzo juu ya jinsi ya shughulikia kero na kufanya kazi pamoja." 

Kama matokeo, BTV iliomba na ikapewa fedha za Uboreshaji wa Uwanja wa Ndege (AIP) 
kusanikisha mfumo wa kufuatilia safari za ndege na kufuatilia kelele. Habari iliyokusanywa 
kupitia mfumo wa ufuatiliaji, Vector, itahusiana na hifadhidata na maoni yanayowasilishwa na 
watu binafsi. Hifadhidata hii itaruhusu Uwanja wa ndege kuchambua kwa usahihi mwenendo wa 
kelele, na vile vile kutoa msingi wa uwanja wa ndege kuandaa mpango wa kupunguza kelele. 
Ikumbukwe kwamba sio shughuli zote za kijeshi zitaonekana kwenye mfumo wa ufuatiliaji wa 
ndege. 

Tovuti ya umma itapatikana kwa watu binafsi kutazama kwenye: btvsound.com 
 
 

### 
 

 
Tafadhali tembelea www.btvsound.com kwa habari zaidi kuhusu Programu ya Utangamano wa 
Kelele ya Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Burlington na juhudi za Kupunguza Sauti. 

 
 


